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Le a szingliléttel,
avagy: mit akar a nő
HOL VAGYTOK FÉRFIAK?
Ennél bonyolultabb kérdést talán fel sem lehetne tenni: mit akar, milyen férfit akar egy nő? Legyen férfias,
de érzékeny is, legyen határozott, de figyelmes és romantikus, jóképű és persze egzisztenciával is rendelkezzen.
Ki tud ennyi elvárásnak megfelelni?
Lehet, hogy a ma oly divatos szingli életmód nem más,
mint a XXI. század felgyorsult életformájának védekező
mechanizmusa, kényszerű velejárója. A kereskedelem
persze nagyon gyorsan reagált a jelenségre, és megpróbálja pozitívan feltüntetni a szinglik szabadságát és függetlenségét. De tényleg ezt akarjuk, egy életen át? A
problémák ott kezdődnek, hogy a növekvő életkorral egyre nehezebbé válik az ismerkedés, az alkalmazkodás és
az együttélés egy másikkal. Fel lehetne sorolni az unalomig ismételt okokat, miszerint nincs időnk, az iskola
után pénzt kell keresni, karriert kell építeni, és különben is majd eljön a Nagy Ő, ha akar… A legnagyobb baj
azonban talán mégis az elvárásokkal van. Nem csoda,
ha mind a férfiakban, mind a nőkben annyi gátlás alakult ki a párkapcsolatokat illetően, hogy az új kapcsolatok kialakulásának esélye egyre kisebb. Nincsenek tehát könnyű helyzetben azok, akik ezen változtatni szeretnének. Persze manapság, az internet és a mobiltelefon korában se szeri, se száma a társkereső oldalaknak,
fórumoknak, chateknek. A tapasztalat mégis az, hogy
nem mindenkinek sikerül ily módon megtalálni a megfelelő partnert. Ennek egyik oka lehet, hogy az internet
kevesebb lehetőséget ad a személyes preferenciák kifejtésére, nem beszélve arról, hogy sokkal egyszerűbb kissé „kiszínezni” a valóságot. Aki már rendelkezik néhány
rossz tapasztalattal, annak jó megoldás lehet professzionális segítség igénybevétele. Hogy miért érdemes partnerközvetítőhöz fordulni? Például azért, mert aki odáig
eljut, hogy felkeres egy ilyen irodát, az nagy valószínűséggel komolyan gondolja. A tanácsadóval folytatott
„face-to-face” baráti beszélgetés során pedig őszintén
el lehet mondani az elképzeléseket. Ilyenkor egy részletes adatlap kitöltésére is sor kerül, mely olyan lényeges
kérdésekre is választ ad, mint az illető társkeresésének

Szingli?

célja, kedvenc időtöltése, vagy hogy mikor van szabadideje. Ezután le lehet írni az ideális partnerről alkotott
elképzeléseket is. Így eleve megkímélhetjük magunkat
az esetleges kellemetlen találkozásoktól.

A Gabi Partnerközvetítő vezetője, Solymár Gabriella
azonban azt is fontosnak tartja, hogy az embereket ne
csak egy-egy kartotékként kezeljük. Ezért 13 éves szépségszalonos tapasztalatával például a jó megjelenéssel
kapcsolatban is hasznos tanácsokat tud adni. A Gabi
Partnerközvetítő programokat is szervez, abszolút kötetlen, fesztelen formában, amelyeken már csak a kellemes időtöltés miatt is érdemes részt venni. A legközelebbi ilyen, érdekesnek ígérkező program a Fortuna hajón lesz május 6-án este, a sportosabb ismerkedni vágyókat pedig a szilvásváradi Outdoor fesztiválon várják
majd sok szeretettel, május 27-28-án. Uraim, ne habozzanak hát, a hölgyek csak Önökre várnak!

Gabi Partnerközvetítõ

Unja az egyedüllétet? Ismerkedne?
Csupán kellemesen töltené
el szabadidejét,
vagy komolyak a szándékai?
Tegye meg az elsõ lépést és mi
segítünk! Diszkréció, megbízhatóság.

Telefon: 06-30-964-9579
http://www.gabipartnerkozvetito.hu
info@gabipartnerkozvetito.hu
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