vztahy

Život je jen

NÁHODA

JE LÉTO, ČAS ROZMARNÝCH RADOVÁNEK, KDY NIKDO NECHCE BÝT
SÁM. JENŽE POTKAT NĚKOHO NOVÉHO, SEZNÁMIT SE A ZAMILOVAT
NENÍ TAK SNADNÉ, JAK TO NA PRVNÍ POHLED VYPADÁ.

V

ětšinu času trávíme
v práci, máme své povinnosti a někdy nám
brání ostych i uzavřenost. A právě proto je
tu seznamovací agentura Náhoda. Tahle seznamka předem avizuje, že hledání pana Božského není jednoduché, a kromě
vlastního plného nasazení vyžaduje, abyste se snažila i vy. Seznamování totiž bere opravdu vážně.

HOĎTE TRÉMU ZA HLAVU
Náhoda postupuje jinak než
ostatní seznamky a připravuje tematické akce, při kterých se budete bavit, zapomenete, proč tam
vlastně jste a budete se chovat
přirozeně.
A při jakých akcích se můžete
potkat s osudovým mužem? Dost
možná vám bude sedět po boku při
degustaci vín nebo vás bude jistit,
68 PERFECT WOMAN

až budete testovat svou fyzičku na
lezecké stěně či až si poprvé obujete in-liny. Jestli je to týmový hráč,
snadno zjistíte při sportovním odpoledni s volejbalem, a zda se jedná o jezdce na dlouhou trať, se ukáže při výletech na kole.

NAJDĚTE
SEBE!

NEJDŘÍVE

SAMA

Při společných akcích máte šanci prohlédnout si toho druhého,
jak vypadá, a sledovat, jak se chová. Ovšem počítejte s tím, že druhá
strana bude dělat to samé – středem jeho zájmu ale budete vy.
Abyste se cítila co nejlépe, nabízí
vám Náhoda nadstandardní služby, které jinde nenajdete.
Předtím, než potkáte toho, koho
hledáte, se můžete seznámit sama
se sebou. Začněte třeba tím, že
si projdete osobnostní test. Díky
němu si ujasníte, jak si při sezna-

mování počínáte, jak se k novému vztahu stavíte a co je pro vás
důležité.
Přejete si novou image? I to se dá
zařídit: k ruce vám budou vizážisté, kadeřníci, stylisté. Naučíte se
pracovat s barvami, s líčidly nebo
můžete absolvovat kurz, který vám
pomůže správně budovat váš styl.
K tomu, abyste našla životního partnera, musíte napřed najít sama sebe. Musíte se dozvědět,
kým jste, kde a proč děláte chyby
a jaké jsou vaše slabé a silné stránky. S tím vám Náhoda pomůže
také – prostřednictvím konzultace
týkající se psychologického či sexuologického poradenství.
Až potkáte toho pravého, kterého
vám
přivede
Náhoda
(www.nahoda.com), na rozcestí už
nezaváháte a vydáte se po společné životní cestě.
TEXT: JANA MICKOVÁ

