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Jediná expertka na seznamovaní v ČR se zahraniční profesionální certifikací Kristýna
Mertlová představuje 7 předsevzetí, které byste si měli dát, a hlavně dodržet, abyste
rok 2019 zakončili šťastně zamilovaní.

ODHALTE náš jedinečný tajný návod a konečně už nebudete sami!

1.

Buďte lepší člověk! Buďte pozitivnější i trpělivější, sami se sebou ale i s druhými.

2.

Zjistěte, co vás činí skutečně šťastnými a věnujte tomu co nejvíce času. Lidé jsou
obecně vždy přitahování šťastnými lidmi.

3.

Buďte každý den vděčni za své zcela jedinečné já, za to, co a koho máte ve své
životě, za to, čeho jste dosáhli. Vím, jak je to složité, když máte těžký den a/nebo
vracíte se do prázdného domova. Ale i tehdy zkuste myslet na to, co všechno máte a
kdo jste, a nikoliv na to, co Vám zrovna chybí. Užijte si svoji nezávislost, je to už je na
krátko.

4.

Naučte se, jak si udělat čas. Pokud si totiž „uvolníte“ čas, můžete najednou začít
myslet na svůj milostný život a automaticky tak nový vztah přitáhnout. Obráceně to
zásadně nefunguje. Nikdo (obzvlášť ten pravý a dokonalý protějšek), až ho potkáte,
nebude čekat týdny, než Vy si uděláte ve svém životě pro nový vztah prostor a čas.

5.

Vyrážejte ven, co nejvíc jen jde. Musíte podnikat nejrůznější aktivity, abyste se
mohli seznámit s někým novým. I kdybyste měli pravidelně (ale pokaždé ideálně
jinam) chodit jen na 30 minut na drink/pivo/kávu s kamarádkou/kamarádem,
nastavíte svoji mysli úplně jinak, snížíte stres a zejména výrazně zvýšíte svoje šance
někoho zcela nového potkat.

6.

Oznamte všem svým známým, že jste sigle a chcete to změnit. Nebojte se přiznat,
že jste aktuálně volní a někoho hledáte. Nikdy nevíte, kdo Vás může představit tomu
pravému/té pravé.

7.

Najměte si odborníka. Jen ten Vám poskytne skutečně nestranný názor na to, proč
jste sami. Přátelé vám skutečnou pravdu nikdy neřeknou, ačkoliv ji mnohdy vědí.
Mají Vás totiž až příliš rádi a nechtějí Vám proto říkat nepříjemné věci.
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