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Všetci túžime po kvalitných vzťahoch. Často
však narážame na prekážky, ktoré nám
nadobúdanie nových vzťahov značne

komplikujú. Tento mini e-book obsahuje zopár
praktických rád na získavanie nových

priateľov.

VZŤAHOVÁ KOUČKA



Nájdi si spoločný
záujem
 Spoločné záujmy a koníčky
sú skvelý spôsob, ako sa
spriateliť s komunitou ľudí,
ktorí zdieľaju podobné
záujmy. 

 Hľadaj príležitosti, ako sa
zúčastniť skupinových
aktivít a nájsť si ľudí, ktorí
sa zaujímajú o to isté ako
ty.



Buď otvorený a
prístupný

Často sa ľudia zatvárajú do seba a to im bráni v
tom, aby stretli nových ľudí.

 Preto, aby si získal priateľov, je fajn byť
otvorený a prístupný. Buď milý a priateľský k
ľuďom okolo seba. Dovoľ im aby ťa spoznali a
ty sa snaž spoznať ich.



Predveď sa!

 Ak chceš získať nových
priateľov, musíš sa aj
niekde občas ukázať.

 Neboj sa zúčastňovať
rôznych akcií a
spoločenských podujatí.
To ti umožní stretnúť
nových ľudí a nadviazať s
nimi kontakt.



Buď oporou

 Vzťahy sú o podpore a pomoci. Buď
pripravený byť tu pre svojich nových
priateľov v dobrom aj zlom a pomáhať im
dosiahnuť ich ciele a prekonávať spolu s
nimi ich prekážky.



Využívaj moderné
nástroje

 Sociálne siete sú skvelým
miestom na zoznámenie sa s
novými ľuďmi. Buď aktívny na
sociálnych sieťach, zdieľaj svoje
záujmy a komunikuj s ostatnými
používateľmi. To ti môže
pomôcť nájsť si priateľov s
podobnými záujmami.

 Nečakaj len na ich reakcie ale
podpor ich príspevky a
fotografie. Každí má rád ak
oceníš jeho aktvitu.



Buď trpezlivý
Získanie nových priateľov môže byť
proces, ktorý trvá dlhšie. Buď trpezlivý a
nezúfaj, ak sa vám nepodarí nájsť priateľa
okamžite. Udržuj svoju pozitívnu energiu
a trpezlivo hľadaj príležitosti na stretnutie
nových ľudí.



Rešpektuj iné názory
 Vzťahy by mali byť založené na
vzájomnom rešpekte. To znamená, že si
musíš vážiť názory a pocity iných a
rešpektovať ich.

 Musíš byť pripravený prijať, že tvoji
priatelia majú svoje vlastné názory,
záujmy a ciele.



Čo ak to všetko robím a
stále to nefunguje?

Často odháňame priateľov svojími
povahovými črtami, ktoré potrebujeme

zmeniť.
 

Ak máš záujem na sebe pracovať rada
ťa uvítam na koučovacom sedení.

 
Zľavový kód 15% na prvé 2 sedenia:

 

X1MASDL
 

www.sofiavass.sk
0917 759 592


