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Ce sa spui si ce nu la prima intalnire
Multi dintre noi au simtit emotiile primei intalniri, inaintea careia ne-au
asaltat zeci de intrebari: ce sa povestesc, cum sa nu-l plictisesc, ce va crede
despre mine… Desi nu poate nimeni sa ne dea reteta magica a succesului, exista
totusi cateva reguli de care trebuie sa tinem seama si care ne pot ghida pentru
a ne face placuti.
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Nu-i poti fura inima definitiv, dar cu siguranta vei reusi sa iesi din capcana ridicolului daca eviti sa
vorbesti de fosta/fostul sau despre politica, asa cum ne arata si lista intocmita de ele.ro.

Iata o serie de ce subiecte demne de abordat, sau dimpotriva:

Subiecte bune

1.Animalele de companie- un subiect bun, dar trebuie abordat cu multa atentie, s-ar putea sa fie
alergic(a) la ele, deci abordeaza terenul cu multa precautie;

2. Lucrurile preferate-actorii, filmele, mancarea sunt subiecte bune, dar nu te rezuma la a insira o
lista de preferati, ca in oracolele adolescentei;
3.Vise si aspiratii-e bine sa va cunoasteti planurile de viitor, dar nu trebuie sa-i destainui
gandurile arzatoare de a te casatori si de a avea cativa copii;
4. Calatoriile-reprezinta un pariu castigator daca spui lucruri captivante si nu doar o insiruire cu
tarile in care vrei sa ajungi;
5. Hobby-uri-sunt subiecte foarte bune care ne lasa sa intuim din calitatile si trasaturile omului pe
care il avem in fata
Subiecte de evitat
1.Banii- trebuie sa evitam sa iscodim posibilitatile financiare ale celui din fata noastra daca nu
dorim sa creada ca doar asta il face mai frumos si mai interesant;
2.copiii-daca nu exista copii in ambele parti, e mai bine ca cei doi sa evite subiectul la prima
intalnire;
3.job- discutiile despre locul de munca nasc de cele mai multe ori pasiuni personale si frustari
care taie cheful de romantism;
4.politica si religia- cel mai adesea fiecare are o parere proprie privind aceste crezuri si, daca nu
dorim un conflict tematic, e mai bine sa evitam subiectul;
5. fostu/fosta-nu e prea romantic sa auzi povestiri despre persoana din trecut, asa ca, daca l-ai
uitat cu adevarat, mai bine nu pomeni nimic.
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