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Plno lidí je zaslepeno bývalýma láskama tak, že v potencionálním partnerovi hnedka vidí nějakou
negativní vlastnost partnera bývalého, a tím ho ihned vyřadí. Je to hloupé. Před hledáním nové
lásky se napřed zbavte pout, které vás drží k té staré.
Holky nemají takový problém přejít ze vztahu do vztahu, jako kluci. Kluci po rozchodu většinou
zůstávají sami, aby se mohli s rozchodem vyrovnat, zvlášť, když partnerka opustila je. Častokrát je
sžírá nenávist a závist, že se ona našla někoho jiného, zatímco oni se s tím stále nevyrovnali a jsou
sami. Vůbec si neuvědomují, že ta bývalá není jejich protivník, a že jim to nedělá schválně. Jen má
prostě už nový, jinačí život.
Topit se ve staré známosti je ztráta času. Chtít holku dostat zpět je ztráta času. Pokud se vám to
totiž povede, tak to stejně zase brzy skončí, protože se vrátíte se vtahem do starých vyjetých kolejí.
Když vás minulý vztah neustále sžírá, tak je nejlepší jít do lesa, nebo vylézt na kopec, a tam si
pořádně zařvat, třeba nějaké sprosťárny na adresu bývalé. Věřte, že je to příjemnější než to dusit v
sobě, a až půjdete domů, bude vám lépe.
Když se chystáte někoho sbalit, tak byste měli být v pohodě a svoji minulost mít vyřešenou. Každý si
totiž zaslouží stejné šance. Taky zkuste moc nedávat na první dojem. Lidé se často přetvařují, nebo
hrají nějakou roli, kterou jim přisoudilo okolí. Zamračená holka nemusí být nepřístupná, pěkná holka
nemusí být na prachy a pěknej kluk není automaticky kurevník. Mnohdy vás překvapí, že lidi nejsou
takoví, jak vypadají. Jen jim musíte dát šanci. Každý se nedokáže otevřít a ukázat to dobré v sobě
při prvním kontaktu.

Slovo závěrem
Když vidíte zajímavou holku, nesrovnávejte ji s bývalou partnerkou. Dejte jí šanci. Nehledejte na ní
stejné chyby jako na bývalé. Chyby má každý. Raději si všímejte dobrých vlastností a zkoušejte najít
to, co vás spojuje.
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