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Regisztráltam

Irány a társkereső piac! Regisztráltam 2007-ben egy társkereső oldalra, aNő néven. A társkereső
egyik szolgáltatása a Napló volt, amit azonnal használatba is vettem, és elkezdtem írni. A naplóm
autentikus, a nyelvtan miatt nyomdafestéket néha nehezen tűrő változatát megosztom veled, mely
kis iróniával, humorral, könnyekkel fűszerezett stílusban íródott, ahogyan az élet éppen alakította a
napjaimat, és a hangulatomat.

Igaz történetet osztok meg! A naplóm sok kérdőjellel, pontokkal tarkított, néhol egybe vannak írva
a szavak, amely a hangulatváltozásom írott megjelenítése számomra.

Komoly, tartós kapcsolatot kerestem, mondhatni életem párját.

A reglapomat párszor átírtam és figyeltem a netes társkereső fortélyokat. Majd rájöttem, hogy
nem kell itt a fakszni. Vagyok, aki vagyok. A kamu reglapokat kiszűrve, több pasival találkoztam,
mint az ujjaim száma, de mind közelebb vitt a tisztánlátáshoz. Magabiztosan tudtam, hogy nem
tudom mi vár rám. Gondoltam, csak semmi pánik, itt vagyok, jövök!

:)

Az elveinkkel küzdünk, harcolunk magunkkal és másokkal. Néha el sem hisszük, hogy megtaláljuk
a nagy Ő-t. Rájöttem, hogy ez is csak egy szelet az életből. Jobb, ha élvezem az emberek társaságát,
élvezem a sokszínűséget, minden, amivel találkozom, hozzásegít ahhoz, hogy tudjam értékelni a jót.
Minden találkozás alakít az életemen, tapasztalatot ad, minden Értem van.

:)

Az életben vannak kis feladatok és nagy feladatok, de feladat mindig lesz. Nem bánkódom, ha
nagy  feladat  jut,  több  elfogadást  és  türelmet  kívánnak  meg  a  kapcsolataim,  ez  az  Én  utam.
Változtathatok, de az évek során megtanultam, hogy amit meg kell tanulnom, az újra visszaköszön.
Ha nehéznek, ha túl  nagynak érzem a feladatom, leülök,  elgondolkozom magamban, magamon,
hogyan oldhatom meg azt, ami előttem van. Rájöttem, hogy nem kell félnem az elutasítástól, hiszen



ha őszinte vagyok magamhoz, belátom, hogy nekem sem lett volna a másik fél megfelelő. Amit
erőltetni kell, azt nem kell erőltetni.

:)

A lényeg, hogy légy valaki, hogy ne találjon rád akárki. Fel a fejjel. Minden elmúlik. Ismeretségek
jönnek-mennek. Minden eljön, amikor el kell jönnie, semmit nem tudok siettetni. Türelem, szeretet
és elfogadás kell mindenhez.

:)

Egy vidám nő vonzó! A mosolyod, mosolyt csal mások arcára is. Ezért mosolyogj, én is ezt teszem.

:)

Önmagamat adom, tudom, hogy mindenkinek megvan a párja, a párom szintén a párját keresi a
személyemben, hiszen ettől pár, a pár. Soha senki kedvéért nem kell megváltoznom, mert aki így
belém szeret, mindig szeretni fog. El kell döntenem, hogy akarok élni, szabadon Vele, vagy a saját
téveszméimmel összezárva.

:)

Sajnos a társkeresés alatt képesek vagyunk mindenféle okokra hivatkozva az éppen aktuálisan
horogra akadó illetőre szabni az igényeinket, megmásítani az értékrendünket. Pláne, ha magunk sem
vagyunk biztosak magunkban, magyarán mondva, mi sem tudjuk, mit akarunk.

Valljuk be, a felsorolható okok felsorolhatatlanok, kifogások sorát képesek vagyunk gyártani és a
női nem renoméját mi magunk is aláássuk a folytonos csapongásaikkal.

A férfi egyszerű, amilyen az első percben, olyan a következő 20 évben. Hiú ábrándokat kergetünk,
ha azt reméljük, hogy át tudjuk nevelni, faragni tudunk rajta. Hidd el, elődeink, köztük az édesanyja
is, próbálkozott vele, lássuk be, nem nagy sikerrel. Akit pedig át lehet faragni, az jellemzően nem
kell nekünk.

Mintha csak magunkat kínoznánk, kell a férfias macsó, az ellenállhatatlan ellenálló, akit egész
életünkben be akarunk törni, de hova és minek is?

Tehát, ne faragj! Én sem örülnék, ha faragnának!

Gondolkozz!

:)

Az élettervező szempontok

 

Gondolkozzunk,  és  az  alábbi  kérdésekben  legyünk  őszinték  önmagunkkal.  Hiszen  csak
magunknak  teszünk  jót  vele,  könnyítünk  életünkön.  Rájöttem,  hogy  az  alábbi  önzőnek  tűnő
szempontok értem vannak.

Nekem a tervezés fontos, ezért veled is megosztom, használd sikerrel!

1. A lakás



Az alapok. Milyen lakásban vagy házban szeretnék élni? Vidéken vagy városban, vagy város
szélén? Hol érezném jól magam?

2. Az elfoglaltság

Mivel  szeretnék foglalkozni?  Milyen elfoglaltságot  képzelek  el  magamnak,  amiben jól  érzem
magam? Ami feltölt, leköt és amiben hasznosnak érzem magam?

3. Anyagi helyzet

Az anyagi helyzet, itt az anyagi világban, a Földön, létszükséglet, tehát el kell döntenem, hogy
mennyi pénzre van szükségem. Szűk-séges és bő-séges közötti összegre fókuszálok.

Összeírok minden tételt, a fodrásztól a víz számláig, mindent. A minimum és a maximum közötti
arany középutat választom, és ezt az összeget tűzöm ki, mely havonta elegendő a megélhetésemhez.
Ez valamivel több lesz a szükségesnél, de valamivel kevesebb lesz a bőségesnél.

4. Női szerep

Hová  képzelem  magam  egy  kapcsolatban?  Egy  családban?  Anya,  feleség?  Üzletasszony,
karrierista? Mi a vágyam?

5. Párkapcsolat

A fenti pontok meghatározása után elmondhatom, hogy rendbe szedtem magam. Ehhez kell a
társat megtalálnom.

A  szereplőt,  akivel  hasonló  értékrendet  képviselve  megvalósíthatom  az  ÁLMOT,  ami
mindkettőnknek a vágyott állapot. A kívánságlistám összeállításánál figyelek a belsőre és a külsőre is.

Egy biztos, nincs megalkuvás, mert azt kell néznem egy életen át! Nincs variálás a sorrendben,
mert vele fogok élni, és már tudjuk, hogy a faragásba beletörhet a bicskánk.

Összeírtam a számomra legfontosabb szempontokat.

Sorrendben!

Kb.10 db feltétel elég. A többi már csak szőrszálhasogatás, tehát a végéről kihúztam minden
sallangot.

Ezen a  sorrenden nem változtathatok,  akkor  sem,  ha  a  filmvászonról  lépett  le  valaki.  Nem
csaphatom be magam.

6. Család

Gyerekek? Ki, mit csinál? Kinek, mi a feladat a családon belül?

7. Hobbi, autó, szabadidő, nyaralás stb.

Ez minden bizonnyal kompromisszumot igényel, több emberhez kell alkalmazkodni, de ez minden
résztvevőre igaz.

:)



Hasonlóság gyönyörködtet

 

•hasonló családi háttér, neveltetés,

•hasonló világnézet és vallás,

•hasonló anyagi helyzet, iskolázottság,

•hasonló célok, a közös érdekében.

 

:)

 

És jöjjön az élmény napló! Jó szórakozást kívánok!

A napló

Január

avagy új év, új élet. Megtalálom az igazit, vagy ő talál meg engem. Légyeg az, hogy happy
end legyen decemberben.

 

2007-01-10 11:36:18
Maximalista? :)

Soroljam? :) Tele a fejem gondolatokkal és a lelkem érzésekkel...mert van eszem és lelkem is :)
szerintem.

 

1. Mindenki maximalista (ÉN IS!!)! Aki nem, az nem kell

 

2. Nevetséges, hogy 2 mp avagy 2 óra alatt döntjük el életünk további néhány ezer mp-ét vagy
évét (Sajnos ÉN IS!)!

 

3. A sok hazug és nevetségesen „egyszerű” emberek miatt halmozottan csalódottak vagyunk, az
óvatosság „csapdájába” bukunk el és gáncsoljuk el saját életüket is?! ÉN IS!

 

4. Mindenki az IGAZIT keresi (ÉN IS)!, de néha átnézünk az IGAZIN! Lehet, hogy ÉN IS!

 



5. Megvárom, amíg bejön valaki a „barlangomba”..., de ha mindenki a másikra vár, abból mi lesz?
Az idő rohan és a tegnapot nem lehet újra megélni...Nem lehetne egyszerűbben ÉLNI az életet,
szépen és boldogan? Avagy nem tudunk boldogok lenni? Dehogynem, csak tudni kell, mit szeretnénk,
tudni kell magunkkal együtt élni.

 

6. Hol az igazi női és férfi érték? A hűség, tisztelet, kedvesség az önzetlen és őszinte érzelmek?
Létezik még ilyen vagy hamvában kihalt ez az „állat...fajta”?

 

7.  Mindegy,  hogy  milyen az  adott  kapcsolat,  az  önzés  egy  állati  érték,  lemásztunk a  fáról,
embernek hívjuk magunkat, ehhez méltóan kellene élni?!

 

8. Túl sokat várok férfiaktól az emberektől? Lehet, de nem adom le...avagy fel :)

 

2007-01-10 14:55:51
Vallatás :)

újabb szösszenet...

 

Nem mondok semmit :) ne faggassatok személyes méretekről...

Nem tudom mit kérdezzek, ezért kérdezek valamit...ez nem OK nálam.

 

Maradjunk annyiban, hogy nem a barátnőm, és nem a lányom képe van fent...őszinte kezdő
vagyok :) tehát a valósággalkellszembenézni...

 

Minden mást személyesen :)

 

Go back to work!

 

2007-01-10 15:21:43
Emancipa...pénzéhes és egyéb :)

Igen...de  ez  ősanyáinktól  származik...amikor  nem dolgozott  a  Nő  és  eltartották...kergette  a
csirkéket és tömte a libákat...kapált és főzött, gyereket nevelt stb.

Most is eltartottak szeretnének lenni, de nem lehet...mert elvárás lett, hogy dolgozzon a Nő és



tartsa el magát…és HA MÉGIS MEGTESZI és még ne ADJA I-TEN jól csinálja, akkor meg mehet a
levesbe…mert hogy lehet az, hogy amit a Nő csinál az jobb, mint amit a Férfi...

 

Mivel senki nem tartja el a Nőket MOST, ezért dolgoznak...mert muszáj, aztán rájönnek, hogy ha
a férfi már arra sem képes, hogy egy izzót kicseréljen, akkor jön, hogy minek is kell nekem egy
hímnemű? :) Ha magamnak kell mindent megoldani...pláne ha már van gyereke, minek vegyek a
nyakamba egy 120kg-os terhet? :)

 

Egyébként nem értek ezzel egyet :) De az elméletet értem.

 

Lehet, hogy konzervatív vagyok? :) Vagy csak azt szeretném, ha valaki kicserélné az izzót :) De
akkor, miért nem hívok egy ezermestert? :) Véget nem érő gondolat...

 

De én tudom, mit szeretnék!!!

 

 

2007-01-10 15:31:36
Fotó... rólam...

Van...de életben jobb vagyok :)

 

Ja, és senkinek sem szeretném a Képek mappáját terhelni :)

 

Nincs üldözési mániám, de jobb figyelni arra, milyen képet töltök fel. A kép rólam mesél, rólad
mesél, ezért óvatosan a képekkel. Nem kell a visszaélésre rámarkolni, de jobb óvatosnak lenni.
Sajnos nagy az isten állatkertje.

 

2007-01-10 16:02:21
Hajam színe?

Nem vagyok szőke!!!

 

Van néhány kedvenc viccem...majd beírom, ha lesz időm :)

 



Ma valahogy senki nem akar helyettem dolgozni...így nekem kell... elhagyták a süllyedő hajót? :)
Vagy én küldtem el őket, már nem is emlékszem :)

 

MUNKAMUNKAMUNKAMUNKA

 

2007-01-10 16:18:14
Dobogós...

Fontos,

 

Első szeretnék lenni az életedben...de legalább dobogós :)

...mert Te is az első lehetsz az életemben...de legalább dobogós :)

 

Dobogó:

1. Gyerek, szülők

2. Én

3. MÁS

 

A második és harmadik hely esetenként felcserélhető! :)

 

2007-01-10 16:35:10
Élet...

Szeretem az életet és remélem Ő is szeret engem :) Amíg el nem felejtem...

 

2007-01-10 18:25:57
Bnők


