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JAK SEHNAT CHLAPA (TOHO PRAVÃ‰HO)
PondÄ›lÃ-, 03 zÃ¡Å™Ã- 2007

Dobrý den Danielo, myslím, Å¾e snad kaÅ¾dá z nás, co je ve stejné situaci, pÅ™ivítá jakokoliv radu a nápad. Já uÅ¾ totiÅ¾ sa
nevím, jak na to. Nejsem vysoko&scaron;kolaÄ•ka, ale uÅ¾ jsem párkrát sly&scaron;ela, Å¾e jsem "pÅ™íli&scaron; chytrá" a to
prý chlapi nemají rádi, Å¾e se takových Å¾en bojí.

Jsem jen obyÄ• stÅ™edo&scaron;kolaÄ•ka, pracuji pro jednu automobilku, takÅ¾e jsem hodnÄ› obklopena muÅ¾i, ale: zapr
vesmÄ›s zadaní - a zadruhé: pochopitelnÄ› ctím známé pravidlo "co je v domÄ›, není pro mÄ›..." Tedy - moÅ¾ná by se tohle
pravidlo dalo poru&scaron;it, kdyby tu byl nÄ›kdo hodnÄ› zajímavý. :-))) No a s tÄ›mi nÄ›jakými koníÄ•ky... je to problém, právÄ
Å¾ádné na ven nemám. Jsem dost pracovnÄ› vytíÅ¾ená a tak pÅ™es týden toho stíhám minimum a pÅ™es víkend jsem ráda,
nabírám síly na dal&scaron;í týden.
UÅ¾ jsem i ze zoufalství zkou&scaron;ela i seznamku, byla jsem k ní velice skeptická,ale
pak jsem Ä•etla na to téma Ä•lánek na Kudlance a tak si Å™ekla, Å¾e to zkusím... a tak jsem i udÄ›lala. Jaké bylo moje zklamá
kdyÅ¾ jsem si nÄ›jákou dobu psala s jedním docela fajn Ä•lovÄ›kem, který mi na závÄ›r, Å™ekl, Å¾e není ten za koho ho mám
Å¾e jen chtÄ›l kamarádovi takhle spla&scaron;it holku. Pochválil mÄ›, jak dobÅ™e vypadám a Å¾e si urÄ•itÄ› brzy nÄ›koho naj
No Å™ekni, nejsou ti chlapi pakáÅ¾? :-)))
Musím Å™íct, Å¾e to mÄ› tedy znaÄ•nÄ› otrávilo... TakÅ¾e se na Kudlance tÄ›&
rady a také na krásné poÄ•tení, které mi dost Ä•asto mluví z du&scaron;e. DÄ›kuji moc, tobÄ› i v&scaron;em zdej&scaron;ím
dobrým du&scaron;iÄ•kám.

Klárka

ODPOVÄšÄŽ:

Milá Klárko,

budu se snaÅ¾it dát dohromady pár svých rad, návrhÅ¯, nápadÅ¯... NÄ›co, jak vybírat a nepÅ™ebrat, jak nezapomenout
tÅ™ikrát mÄ›Å™it...
Ono je to totiÅ¾ hodnÄ› sloÅ¾ité: kolikrát se nám hlava zatoÄ•í, nÄ›který ten typický KZO (kriminálnÄ› závadová osoba) je
taaaaak krásný, svÅ¯dný, úÅ¾asný... Ale pak ty konce... Málokteré z nás se líbí "zodpovÄ›dný mzdový úÄ•etní" :-)))

A tak dámy svÄ›ta znalé, zajíÄ•kové po nÄ›jakém tom odstÅ™elu - pÅ™idejte i vy své zku&scaron;enosti z lovÅ¯...

d@niela
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Seznamování se pÅ™es internet má svÅ¯j pÅ¯vab. Jsem vÅ™ele pro!!! Zaprvé - máte Ä•as si dopis od toho druhého poÅ™ádnÄ
prohlédnout, posoudit, máte Ä•as zauvaÅ¾ovat nad kaÅ¾dým slovem, které odepí&scaron;ete. Nikdo vás pÅ™eci nenutí stÅ™í
od boku, rychle nacvakat, co vám slina do klovesnice pÅ™inese&hellip; Máte moÅ¾nost odepsat v dobÄ›, kdy budete chtít,
ptát se&hellip; Tolik vÄ›cí se dá zjistit o tom druhém pÅ™i výmÄ›nÄ› nÄ›kolika e-mailÅ¯&hellip;
Nemusíte jít na rande hned, j
ten druhý bude chtít (ale zase naopak je zbyteÄ•né to protahovat pÅ¯l roku). MÅ¯Å¾ete se vyptat na jeho zájmy,
záliby&hellip; Jen si uvÄ›domte, co v&scaron;echno o sobÄ› navzájem uÅ¾ mnozí z nás vÄ›dí, aÄ• se nikdy neznají&hellip;
Poznáte uÅ¾ podle stylu, slohu &ndash; kdo jaký je.
Tak tedy: dejte si záleÅ¾et, aby to, co napí&scaron;ete, znÄ›lo pÅ™iroz
pi&scaron;te tak, abyste tomu druhému vytvoÅ™ili o sobÄ› pÅ™íjemný obrázek. Ale fal&scaron;ovat se také nevyplácí... StejnÄ›
jako tu uÅ¾ zaznÄ›lo: podle pohledu na ruce poznáte hodnÄ› o Ä•lovÄ›ku, tak i podle jeho písemného projevu. RozhodnÄ› se
nenechte k niÄ•emu nutit &ndash; jako k okamÅ¾ité schÅ¯zce Ä•i okamÅ¾itému telefonování. Nechte si chvilku tajemna&hellip;
To, Å¾e se nÄ›kdo vydává za nÄ›koho jiného: mÅ¯Å¾e to tak být, mÅ¯Å¾e to ale být i tak, Å¾e to bylo jen "zakamuflované" odm
po setkání. Proto je dobré si vÄ•as vymÄ›nit i fotky. Zamezite pÅ™ípadným smutkÅ¯m... d@niela
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