Így ismerkedj az
Everness Fesztiválon!
Randi kalauz társkeresőknek

Az egyedülállók legtöbbször arra panaszkodnak, hogy nincs
hol ismerkedni. Éppen ezért, ha már úgy adódott, hogy most
épp társat keresel, miért ne használnád ki az Everness Fesztivált, mint az ismerkedési lehetőségek aranybányáját?
MIÉRT AJÁNLOM ÉPP AZ EVERNESST?
Kedves női fesztiválozók! Azon egyedülálló férfiak, akik itt
megfordulnak, minden bizonnyal nyitottak az önismereti
munkára és a személyiségfejlesztésre, emellett érdeklődőek,
értelmesek és kíváncsiak, ráadásul biztos, hogy rengeteg
közös témátok is van - ki ne ilyen párt keresne?
Kedves férfi fesztiválozók! Az Evernessre látogató nők
szintén érdeklődőek, kíváncsiak és nyitottak, továbbá jókat
lehet velük beszélgetni. A kezdeményezést és
az ismerkedést a különféle programok még
könnyebbé teszik - mi kell még a sikerhez?
Ha mindez nem elég, következzen pár tanács arra nézve, hogy hogyan érdemes a
fesztiválon ismerkedni.

Randi Andi
társkereső coach
Társkereső Kalauz
HOGYAN ISMERKEDJ?
KEZDEMÉNYEZZ!
Társkereső nőként a legfontosabb feladatod az, hogy a férfiak szemében könnyen megközelíthetőnek tűnj (nem tévesztendő össze a könnyen felcsíphetővel!). A mobiltelefonjukat
nyomkodó morcos jégcsapkirálynőket (természetesen ezen
a fesztiválon ilyenek nincsenek), vagy a mindenhová barátnői kötelékben járó, kifelé nem, vagy csak alig pillantó, az
ellenkező nem jelenlévő képviselőit kritizáló nőket nehéz
megkörnyékezni, a férfiak általában nem is szokták. Éppen ezért ha nő vagy, kezdeményezés címén már az is elég,
ha rámosolyogsz valakire, vagy picit hosszabban ránézel,
esetleg beszélgetést kezdesz az illetővel. Ha veszi a lapot,
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akkor szabad a pálya. Vedd figyelembe, hogy nagy általánosságban elmondható, hogy a férfiak nehezebben veszik
a nonverbális jelzéseket, így érdemes többször is jelzést
küldeni. Néha szakadj el a társaságodtól és menj el egyedül is programokra, így még több eséllyel fogsz valakivel
megismerkedni!
Mellesleg tudtad, hogy amerikai kutatók szerint az esetek 85%-ban a nő kezdeményez? A férfiak általában csak
azután mernek lépni, ha zöld
jelzést kaptak - mosoly, tekintet, hajtincs csavargatás,
stb. formájában.

1. ábra
Ennyi már elég is lehet kezdeményezésnek!
Társkereső férfiként a feladatod az, hogy meglásd az ismerkedési lehetőségeket és merj kezdeményezni (ezekre
kapsz ötleteket is lejjebb). A másik fontos feladatod az, hogy
figyeld a másik jelzéseit és azok alapján folytasd vagy fejezd
be az ismerkedést. Figyelj oda a másikra: mennyire nyitott,
mennyire van épp ismerkedős kedvében? Viszonozza-e a
mosolyodat és lelkesen válaszol, vagy szűkszavú és gyorsan
lezárja a beszélgetést? Belenéz-e a szemedbe, vagy inkább
kerüli a tekintetedet? Feléd
fordul-e, vagy épp másfelé
néz és fordítja a törzsét? Ha
úgy látod, a másik épp nincs
beszélgetős kedvében, akkor zárd rövidre a dolgot, egy
kérdés önmagában még nem
számít tolakodásnak. A következő fesztiválozóval biztosan több szerencséd lesz!
2. ábra
Ne te legyél ez a férfi!
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NE GÖRCSÖLJ RÁ!
Nem biztos, hogy az Evernessen fogod megtalálni álmaid nőjét/pasiját. Viszont majdnem biztos, hogy ha nyitott,
érdeklődő és kezdeményező vagy, akkor új barátokra és
ismeretségekre fogsz szert tenni, ráadásul sokkal izgalmasabb is lesz ez a pár nap, mintha senkivel sem állnál szóba.
A visszautasítást ne vedd a szívedre, hiszen nem is biztos,
hogy rólad szól: lehet, hogy az illető már foglalt/épp nincs
jó kedve/rossz hírt kapott. Menj tovább, vár a következő
program és újabb lehetséges ismerősök!
KÉRD EL AZ ELÉRHETŐSÉGÉT!
Nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy megismerkednek
valakivel, de aztán a fesztivál forgatagában elveszítik egymást mindenféle elérhetőség nélkül. Ne ess ebbe a hibába:
ha az illető nyitott és érdeklődő, ne felejtsd el elkérni valamilyen elérhetőségét, de legalábbis bemutatkozni, hogy a
Facebookon rá tudj keresni: így ha el is sodródnátok egymás
mellől, később is felveheted vele a kapcsolatot.

3. ábra!
Ne járj úgy, mint Benedek kérd el az elérhetőségét (de
legalábbis a nevét)!
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HOL ISMERKEDJ?
Előadások és workshopok: légy kíváncsi és nyitott!
Legegyszerűbb úgy kezdeményezni, ha van valami közös
kettőtökben: például, hogy épp egy adott programon vesztek részt, így máris van „ürügy” az első lépés megtételére.
Az Everness változatos programokkal vár, próbáld ki azokat is, amelyek első hallásra talán meghökkentőnek tűnnek. Testolvasás, reggeli kántálás, álomszövés? A különböző
előadások, workshopok, beszélgetések és játékok közben és
után azonnal van közös témád azzal, aki esetleg tetszik a
közönségből. Ráadásul semmilyen kockázat nincs abban, ha
kikéred a véleményét, szóba elegyedsz vele, esetleg rákérdezel, hogy milyen programokat tudna még neked ajánlani.
Nagyszerű vitaindító is lehet, ha eltér a véleményetek! Ha
a másik egyedül érkezett, pláne nyert ügyed van. Példák
kezdeményezésre:
„Ez egy kicsit meredek volt nekem... Szükségem lenne egy
női/férfi véleményre is. Neked hogy tetszett?”
„Mi a véleményed erről az előadásról? Egyszer voltam XY-nál,
az is hasonlókat csinál.”
„Egyszer láttam őt tévében, amit művel, egészen fantasztikus...”
„Jó volt a kérdés, amit feltettél! Nekem még az is eszembe
jutott, hogy vajon.....”
„Ne haragudj, sürgős segítségre van szükségem! Szerinted
melyik programra menjek ezután - X-r vagy Y-ra?”
„Láttam, hogy nagyon bólogattál/ráncoltad a homlokod.
Kíváncsi lennék, hogy vajon miért. Elárulod?”
„Tudnál nekem egy picit segíteni, hogy hol/mikor/mi van
most?” (nőknek pláne ajánlott a segítségkérés - egyszerű
de hatásos kezdeményezési forma)
„Nagyon tetszett, amit mondtál a X-ről, nekem az jutott róla
az eszembe, hogy...” (a dicséret mindenkinek jól esik)
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Nincs tétje a dolognak, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy
az adott illető valóban szabad, esetleg pont Téged keresne.
Viszont nem kizárt, hogy rengeteg érdekes dolgot tudhatsz
meg, izgalmas beszélgetésbe bonyolódsz, vagy az illető
bemutatja Neked egy-két további ismerősét, akik között
talán ott van leendő párod is!
Sorban állás: passzív várakozás helyett aktív beszélgetés!
Ki szeret sorban állni? Senki! A csendes várakozás helyett
mindenképpen jobb beszélgetni - használd ki ezt a helyzetet! Büfé előtti sornál kérdezz rá, melyik ételt ajánlja az
illető, milyen más jó helyeket érdemes még kipróbálnod,
honnan hallott a fesztiválról, stb. Itt se legyél tolakodó ha nincs kedve beszélgetni, hagyd!
Koncert
Ki mondta, hogy táncolni kell tudnod ahhoz, hogy egy koncerten jól érezd magad - és ismerkedj? Nézz körül, ki van
melletted, egy koccintás bőven megteszi akár kezdeményezésnek is!
Régi ismerősök = új ismerősök
Ha belebotlasz régi ismerősbe, nagy eséllyel azonnal új embereket ismerhetsz meg, akikkel sokkal könnyebben beszélgetésbe tudsz elegyedni, mint más idegenekkel. Bővítsd a
baráti köröd, vagy mélyítsd el régi kapcsolataidat: lehetséges, hogy leendő párod épp az ismerősöd ismerősének az
ismerőse!
Van még más ötleted is az ismerkedésre? Az Evernessen
feltétlenül próbáld ki!
JÓ SZÓRAKOZÁST KÍVÁNOK!
Ismerkedj könnyedén - FiftiFifti randi rendezvények
www.fiftififti.hu
Everness Fesztivál - tudatosság, felöltődés, jelenlét
www.everness.hu
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