
PROČ SE CHCI SEZNÁMIT?

7 kroků 
ÚSPĚŠNÉHO 
SEZNÁMENÍ

ANO, znám své proč

Na tuto otázku je třeba si odpovědět dostatečně určitě. Ať máte jasno 
i Vy sami! Ať neztrácíte čas třeba lovením ve vodách, kde rybky 
splňující Vaše požadavky nenajdete. 
A buďte k sobě upřímní! Chce někoho na dlouhodobý vztah nebo jen 
pro občasný, nezávazný sex? Hledáte spolubydlící/ho, parťáka na 
sport, kuchařku/sponzora, doprovod do společnosti, otce/matku pro 
své dítě, už chcete hlavně dítě?

KOHO CHCI A KOHO NECHCI

Ať jsou Vaše úmysly jakékoliv, doporučujeme si stanovit 3-5 
nejdůležitějších vlastností, na kterých trváte (např. pečuje o vás i o 
sebe, věrnost, smysl pro humor, zodpovědnost, fyzické požadavky, 
stejný koníček, ne/chce děti, má příjem, bydlí ve svém atd.).
A minimálně 2, které nechcete tolerovat (alkohol, cigarety, ve vztahu 
jinde, už má děti, nepracuje, žárlivost, nevyřešené minulé vztahy, atd.)

CO MOHU NABÍDNOUT JÁ

Mrkněte na předchozí body a upřímně si odpovězte, zda jsou v 
souladu požadavky na druhého s ohledme na to, jaké vlastnosti nebo 
prostředky máte Vy. 
Dokážete své případné nedokonalosti druhému vykompenzovat něčím 
jiným, které může ocenit. 
Čím ho/ji můžete oslnit nebo zaujmout? A nelžete sami sobě, však 
víte, v čem jste opravdu výborní!

PŘÍPRAVA aneb než vyjdu z bytu

Ať si o tom myslíte cokoliv…naše 13leté zkušenosti z oblasti 
seznamování potvrzují jediné: Abyste mohli uspět a zaujmout druhého, 
musíte se o sebe starat.
 A to nejen fyzicky (upravené vlasy, vousy, pleť, nehty, zpevněné tělo, 
dobrá kondice), ale i intelektuálně (čtení knih nebo sledování 
vzdělávacích videí, základní znalost rozdílů v komunikaci muž a žena). 
K tomu je třeba pamatovat na to, že pozitivně naladění lidé, mají 
mnohem větší šanci na seznámení a v jejich přítomnosti jsou lidé než 
vedle neustále brblajícího člověka, který si jen stěžuje (doporučujeme 
knihu: „Svět bez stížností“)

...splněný krok si odškrtni...

 akcepronezadane.cz

ANO, vím, koho chci a komu se vyhnu 

ANO, znám své kvality a čím mohu druhého zaujmout 

ANO, pečuji o sebe a vím, že první dojem je důležitý 
akcepronezadane.cz

LÁĎA                   DANA HANOUSKOVI
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KDE HLEDAT

ANO, vím, kde mám šanci někoho úžasného potkat

Ideální jsou samozřejmě místa, kde lidé postávají nebo posedávají 
(kavárna, bar, zastávky MHF, ve vlaku, v obchodě, ve fitku..). Jako 
nejsnadnější se může zdát sednout si k internetu nebo v baru a čekat 
tam na zázrak. Pokud chcete osudu trochu pomoci, tak doporučujeme 
být aktivní. Cíleně jít na místa, kde se může osoba, kterou hledáte 
vyskytovat. Když  hledáte protějšek na vztah, ale přitom nechcete 
seznamování moc hrotit a chcete i relax nebo poznat nová místa, tak 
jeďte s dalšími nezadanými, užijte si volný čas a všímejte si, s kým tam 
jste. Seznamování vždy berte jako hru, ne jako nutné zlo. Hlavně 
netlačit na pilu!

CO ŘÍCT: „OTVÍRÁKY“ ANEB VYDRŽ 3 MINUTY

Navázali jste oční kontakt, druhá osoba reaguje na Váš úsměv a co teď? 
Co říct? Co udělat?
Nečekejte žádný univerzální klíč k úspěšnému začátku hovoru. Je třeba 
zhodnotit situaci, ve které jste a reagovat na ni. Chce to trochu praxe, 
proto si vyzkoušejte cvičné rozpravy a pozorujte, jak druhá strana 
reaguje (např. s pokladní při placeni v obchodě)�
Pamatujte: „lepší říct cokoliv, než nic!“. Nic může totiž znamenat, že už 
se nikdy neuvidíte a Vy si svoji nečinnost budete dlouho vyčítat. Zkuste 
začít pochvalou (vlasy, bunda, kabelka, motorka, auto, mobil, čtená 
kniha, kolo….) a podle reakce, pokračujte v hovoru dotazem např. na: 
„kde se to dá sehnat, jaký šampon používá, jestli se mohu svézt, zda je 
s tím spokojený/á..). Žádný výslech! Jde o upřímnou zvědavost a zájem 
o toho druhého. Když totiž udržíte konverzaci aspoň 3 minuty, tak přijde 
část: „řeknu si o kontakt“.

MÁM KONTAKT

Volba vhodného okamžiku, kdy si s úsměvem řeknete o kontakt (telefon, 
email), je důležitá. Nesmíte si říct příliš brzy, ale ani nesmíte tu pravou 
chvíli prošvihnout! 
Po „chvilce“ smysluplného hovoru (po uplynutí cca 3minut) si o číslo 
řekněte HNED, JAK ucítíte sympatie z druhé strany (neodvrací pohled, 
neprchá, usmívá se, neodsekává..). Už se totiž nemusíte nikdy potkat...

ANO, mám připravenou větu k otevření hovoru

ANO, je mi jasné, že když si neřeknu o kontakt, svoji 
šanci zahazuji.

Na další tipy a bonusy - MRKNĚTE

VYUŽÍT PŘÍLEŽITOST

Když jste v obchodě a hledáte věci z nákupního seznamu, tak se cíleně 
rozhlížíte. Nesednete si doprostřed obchodu a nečučíte do mobilu, kdo 
Vám olajkoval příspěvek nebo co právě řeší bulvár. To by vám nákupní 
košík nenaplnilo…
Schovejte do tašky mobily i tablety a dívejte se kolem, "naplňte svůj 
košík". Rozhlížejte se. Vyndejte z uší sluchátka a naslouchejte okolí. 
Teď je ten čas, kdy vedle Vás může být osoba, kterou hledáte. A Vy 
nesmíte ztratit příležitost, abyste si nevšimli.
Buďte vnímaví k sobě a svému okolí. Buďte otevření setkáním, která 
Vám nyní budou přicházet. 

ANO, je mi jasné, že si musím všímat svého okolí

TADY 

https://akcepronezadane.cz/e-booky/bezva-rande/

