
ÍGY KÉSZÜLJ FEL AZ
ELSŐ RANDIRA, HOGY
LEGYEN MÁSODIK

T I P P E K  A  S I K E R E S  É S
É L M É N Y D Ú S  E L S Ő
T A L Á L K O Z Ó H O Z



FELKÉSZÜLÉS

Miután sikeresen megbeszéltetek egy találkozót, még mindig marad rengeteg
kérdés a fejedben a randival kapcsolatban. Ott bujkál benned, hogy vajon hova
vigyed, mit vegyél fel, és egyáltalán mi alapján dönti majd el, hogy szeretne-e
veled találkozni többet. 

Bár a legfontosabb itt is, hogy önmagadat add, és magabiztos, értékes
férfiként létezve éld meg az egészet, ezen kívül még rengeteg tényező
számíthat abban, hogy az első randevú jól alakuljon. Ha kellő időt és energiát
fektetsz ezekbe, akkor nagyobb eséllyel maradsz emlékezetes a nő számára.
Ráadásul nyugodtan dőlhetsz hátra az este végén, hogy te a tőled telhető
legjobb formádat hoztad.
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1.TIPP: TARTSD MEG
A NAPI RUTINOD 



TARTSD A NAPI RUTINOD!

Kivenni egy nap szabadságot, és az egész napot
készülődéssel tölteni el csak azért, mert este
randid lesz, nem túl jó ötlet. Valószínűleg csak
még feszültebbé válsz majd, mert minden
figyelmed és energiád erre fordítod. Ehelyett
próbálj meg olyan dolgokat csinálni aznap, melyek
örömet okoznak, és valamennyire lekötik a
gondolataid. 
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TARTSD A NAPI RUTINOD

Ha jársz edzeni, aznap se hagyd ki az edzést –
remek feszültség levezetés, ráadásul mozgáskor
megnövekszik a tesztoszteron hormon
termelődése, melyet a nők tudat alatt érzékelnek,
és automatikusan jobban vonzódnak hozzád.
Természetesen edzés után kell idő a
zuhanyzáshoz, átöltözéshez, így ne is havazd el
magad túlságosan, és biztosítsd, hogy lesz pár
nyugodt órád elkészülni.
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2.TIPP: KÉSZÍTSD
ELŐ A LAKÁSOD 



KÉSZÍTSD ELŐ A
LAKÁSOD

Érdemes a találkozó előtti este, vagy
aznap, ha van elég időd a lakásod is
előkészíteni. Pakolj és mosogass el,
takaríts ki, különös tekintettel például a
fürdőszobád (zuhanyzó, mosdókagyló,
vécé) állapotára. Cseréld le az
ágyneműhuzatokat újra, és készíts be egy
üveg bort és valamilyen kellemes zenét,
ha a lakásodon végződne az este. 



KÉSZÍTSD ELŐ A
LAKÁSOD A nő, ha odakerültök, garantáltan körbe

fog nézni nálad, úgyhogy egyrészt az
előbb említett lépésekkel biztosítsd a
megfelelő higiéniát, másrészt igyekezz
úgy berendezni a helyet, hogy az tükrözze
azt, aki vagy. Ha például gitározol, hagyd
észrevehető helyen a hangszered, vagy
ha különösen fontos neked a családod,
akkor ne félj az asztalon hagyni azt a
kedves képet az öcséddel.



3.TIPP: A MEGFELELŐ
HELYSZÍN ÉS

FELTÉRKÉPEZÉSE 



Mindenképp válaszd ki előre, hogy
hova fogtok menni. Érdemes ezt
változatossá tenni, és mind
valamilyen mozgalmasabb
programot, mind nyugodtabb,
beszélgetésre több alkalmat adó
helyszínt is választani. A legjobb az,
ha már jól ismered az adott helyeket,
mert ilyenkor komfortosan mozogsz
ott, esetleg jóban is vagy a
személyzettel, ami magabiztosságot
ad, így irányítanod is könnyebb lesz a
helyzetet.

Ha így van, akkor is mindenképp
foglalj előre asztalt, vedd meg a
jegyeket, bizonyosodj meg róla, hogy
biztosan nyitva van-e a hely, nincs-e
véletlenül zártkörű rendezvény. A
helyszínekkel kapcsolatban mindig
legyen egy B terved, hova lehet
továbbmenni, ha úgy alakul az este.
Ha még előtte nem ismerted a helyet,
de valamiért mégis azt választottad,
akkor látogass el oda egyszer-kétszer
a randi előtt, hogy feltérképezhesd. 



4.TIPP: ALKALMAZKODJ
A NŐ IGÉNYEIHEZ IS



Ne kérdezgesd, hogy hová szeretne menni, de mérd
fel az igényeit előre. Például jó, ha tudod, hogy milyen
étkezési szokásokat követ: ha te imádod a sushit,
ezért elvinnéd a kedvenc japán éttermedbe, és a
helyszínen derül ki, hogy ő utálja a halat, az igen
kellemetlen tud lenni. 

Nem kell a helyszíneket előre elárulni (a találkozás
helyszínén kívül persze) de szólj neki, hogy körülbelül
mire számítson. Ez azért fontos, hogy tudja ehhez
igazítani az öltözködését, és ne hozd kényelmetlen
helyzetbe, ha te kalandparkot terveztél ő meg
magassarkúban jött. Például mondhatod neki, hogy
„Valami izgalmasat terveztem, úgyhogy kényelmes
cipőt húzz…☺



5.TIPP: FIXÁLD LE A
RÉSZLETEKET



Az, hogy néhány nappal ezelőtt
megbeszéltétek, hogy randizni fogtok ma,
még nem elég. Fontos, hogy a tudtára add,
hogy pontosan mikor, hol találkozzatok,
ezekben is figyelembe véve az ő igényeit, de
alapvetően a kezedbe véve az irányítást. 
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FIXÁLD LE A
RÉSZLETEKET

Érdemes még aznap is írni egy rövid emlékeztető üzenetet, de ezt
ne úgy tedd, mintha azon aggódnál, hogy vajon eljön-e hanem úgy,
hogy közben még vonzalmat is keltesz:
Tehát a helytelen, vonzalom-csökkentő verzió: 

„Ugye találkozunk akkor ma? Remélem el tudsz jönni...”
És a helyes, vonzalom növelő: „Sajnálom, hogy egész éjjel
álmatlanul forgolódtál az izgalomtól, hogy ma végre összefutunk.
De ne aggódj, már nem kell sokat várnod! ☺”

Így mindketten biztosak lesztek abban, hogy mit is beszéltetek
meg, és ha közbe jönne neki valami, akkor még időben tud szólni. 
Mindenképp legyen nálad a telefonod, és kölcsönösen legyen meg
nektek egymás száma – ha előtte még nem cseréltetek számot -,
hogyha esetleg nem találjátok egymást a helyszínen. 
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6.TIPP: KÉSZÜLJ FEL
ARRA, HOGY BESZÉLJ ÉS

BESZÉLJEN ŐN IS



Próbáld meg egy kicsit már a randi előtt
megismerni, hogy milyen is lehet ő, milyen
dolgok érdeklik. Ha telefonon vagy üzenetben
előtte beszéltetek már erről, akkor idézd fel
magadban, továbbá megnézheted még a
profilját, hogy mit tudhatsz meg onnan róla. Ha
közös ismerős hozott össze titeket,
puhatolózhatsz tőle, hogy mondjon egy-két
fontos, vagy érdekes dolgot róla. 

Nem kell túlságosan beleásni magad, de a
beszélgetés vezetésében jó, ha tudod, hogy mi
érdekli, így beszélhetsz és beszéltetheted őt
ezekről a dolgokról. Ráadásul, ha téged is
érdekelnek ezek a dolgok és megemlíted őket,
akkor már jobban fog kedvelni téged.



Mi a három legizgalmasabb dolog, amit
valaha csináltál?

 
Mit szeretsz a munkádban, mi az

álommunkád? Miért?
 

Mi volt a legutóbbi hely, ahova utaztál? 
 

Mi a kedvenc helyed ahova valaha
eljutottál? 

 
Mi a legemlékezetesebb ajándék, amit

kaptál?

Presentations are
communication tools
that can be used as
lectures.

Presentations are
communication tools
that can be used as
lectures.

A közös témák és értékek keresésén kívül felkészülhetsz néhány általános beszélgetésindító
kérdéssel is, melyek lehetőséget adnak neki, hogy beszéljen magáról, és jobban megismerd.

Például.:
 

Mi a legfeleslegesebb tehetséged? 
 

Ha bármilyen tevékenység lehetne olimpiai
sportág, te miből indulnál az aranyéremért? 

 
Ki az az ember, akivel leginkább szeretnél bent

ragadni egy liftben? És ki az, akivel semmiképpen
sem?

 
Ha lenne egy zászló, ami téged képvisel, akkor

hogy nézne ki, mi lenne rajta?
 



Hogyan szoktál kikapcsolódni egy nehéz
nap után?

Milyen képességed szeretnéd leginkább
fejleszteni?

Mi volt a legrosszabb munka, amit valaha is
csináltál? 

Mi a legemlékezetesebb élményed
gyerekkorodból?

Miben változott az életed az utóbbi egy
évben?

Mi az, amiről tudnál tartani egy órás
előadást bármi felkészülés nélkül?

Presentations are
communication tools
that can be used as
lectures.

Presentations are
communication tools
that can be used as
lectures.

A legjobb, ha minél többet megtudsz róla, és őt
beszélteted, de készülj fel arra is, ha esetleg neked
kell többet beszélned.

A folyamatos beszélgetés fenntartásában további
dolgok is segíthetnek: például, ha tájékozott vagy
többféle témában. Olvasd az aktuális híreket, legyél
tisztában ezekkel a jelenségekkel. 

Ha szabadidőd van, inkább érdekes, gondolatokat
megmozgató filmeket nézz a vígjátékok helyett
(ebben például az IMDB toplistája segíthet), vagy
egyszerűen tegyél be egy dokumentumfilmet
valami olyan témáról, amiről még talán semmit
sem tudsz, de érdekel.



Kutatók ezeken túl arra a következtetésre
jutottak, hogy a szépirodalom (pl. Orwell,
Dosztojevszkij, Hemingway) olvasása javítja a
tudatelméleti képességet, ami azért felelős,
hogy mások érzelmeit, gondolatait, nonverbális
jelzéseit minél jobban értelmezni tudd. Így, ha
eddig gondod volt ezekkel a területekkel se
aggódj, csak rendszeresen ásd bele magad
néhány igényes és érdekes történetbe.



7.TIPP: ÖLTÖZKÖDÉS



Az első benyomás számít, és ezt nagyrészt az kinézetünk alapján
hozzák meg az emberek, így hozd a lehető legjobb formádat. Az
öltözködés részletesebb tárgyalásához nézd át az öltözködési
alapelveket. 

A lényeg, hogy valami olyanban menj, amiben vonzónak érzed magad,
és egyben alkalmazkodik az adott helyszínhez is. Ha étterembe,
bárba mentek például felvehetsz egy inget egy egyenesszárú
nadrággal, ha kalandosabb napot terveztél, akkor veheted lazábbra
például egy farmerdzsekivel. 

Mindenképp hagyd otthon a már elnyűtt farmerod és a kinyúlt pólód,
koszos cipőd. Az öltözködésednek azt kell tükröznie, amilyen
üzenetet közvetíteni akarsz magadról, így erre figyelj oda. A szép és
új ruhák nem elegek, ha például gyűröttek: így szánj időt arra, hogy
kivasalod őket, és az sem árt, ha időben előkészíted őket, hogy ne
hirtelen kelljen kitalálnod az utolsó pillanatokban.
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8.TIPP: HIGIÉNIA



A higiéniai alapelvekben kifejtett pontokat
vedd figyelembe, és ellenőrizd magadon. Nem
akarsz ápolatlannak tűnni, aki nem szán időt
magára, és nem tiszteli a testét eléggé. És te
sem szeretnéd, hogy a nő koszos körmökkel,
és büdös szájjal jelenjen meg a randin. 

A jó illat különösen fontos, úgyhogy
mindenképp zuhanyozz, borotválkozz, moss
fogat, esetleg hajat, cserélj ruhát előtte. Ne
felejtsd el a dezodorod, és a legjobb
parfümödből is fújj magadra egy kicsit.



9.TIPP: HANGOLÓDJ RÁ



A randi előtti néhány óra nagyon stresszes lehet, ezért próbálj meg
lelazulni. A már említett napi rutin megtartása, esetleg testedzés
beiktatása aznap hasznos lehet, ahogy az is, ha készülődés közben
például zenét hallgatsz. 

Segíthet, ha a találkozó előtt leülsz egy kis kellemes zene mellett, és
becsukott szemmel végigjátszod magadban a tervezett eseményeket. 

Lépésről lépésre, képzeld el magad, ahogy lazán, magabiztosan tudsz
kezelni minden helyzetet, és mindketten jól érzitek magatokat.
Próbáld átérezni az ezzel járó kellemes érzéseket és sikerélményt.
Pszichológusok szerint ez a módszer segít abban, hogy az adott
események során valóban jobban teljesítsünk.



10.TIPP: VEDD FIGYELEMBE
A KÖRÜLMÉNYEKET



Lehet, hogy előre gondosan
megtervezted a csónakázást, vagy a
pikniket, de ha az időjárás előrejelzés
záporokat ír, vagy már látod az égen
a borús felhőket, akkor nem árt
újratervezni a dolgot.

A már említett B terv mindig legyen meg,
mert a körülmények sajnos sokszor úgy
alakulnak, hogy keresztbehúzzák a
gondosan tervezett programot. Ha
azonban van elég ötleted, és több helyen
is kényelmesen mozogsz, akkor nincs
mitől tartanod.



11.TIPP: ELLENŐRIZD MAGAD
A TÜKÖRBEN



HA MÁR MINDEN ELŐBBI PONT
MEGVAN, NE MARADJON EL EGY
VÉGSŐ ELLENŐRZÉS.

 Egy egészalakos tükörben nézd végig magad,
különös tekintettel például a ruháid, tested (fogaid,
hajad) állapotára, és javítsd ki, ha még lenne mit.
Ha valamilyen barátoddal élsz, vagy találkozol, az
ő véleményét is kikérheted.
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12.TIPP: ÉRKEZZ IDŐBEN



ÉRKEZZ IDŐBEN
Ha alig van időd odaérni, vagy váratlanul dugóba
kerülsz akkor már odaérve feszült leszel. Ha késel,
az pedig udvariatlan gesztus a nővel szemben, és
még el sem kezdődött a randi. Nézd meg előre az
odajutást, illetve az aktuális híreket a
közlekedésről. 

Általában az útvonaltervező alkalmazások jelzik,
ha dugó lenne. Biztos, ami biztos, indulj el úgy,
hogy akkor is odaérj, ha a randi tíz-tizenöt perccel
előbb kezdődne. 
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SOK SIKERT! :)



HA TOVÁBBI SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGED, NÉZZ
KÖRÜL AZ ONLINE OKTATÓANYAGAIM KÖZÖTT! :) 

https://pua.hu/uzlet/

https://pua.hu/uzlet

