Præcis som i den virkelige verden
er der på nettet mulighed
for at finde de søde, ærlige
mænd, men også en risiko for at
løbe ind i vaskeægte bedragere
sidig udveksling af nydelse, og så bør du slippe
forestillingen om at være udnyttet.

Styr uden om fælderne
På trods af netdatingens mange fordele, er der
ingen garanti for at undgå skuffelser og bristede
illusioner. Nogle få er så heldige at finde lykken
i første forsøg, men de fleste må kysse mange
frøer for at nå frem til prinsen.
De bedste resultater med netdating opnår du
kun, hvis du tager opgaven mindst lige så seriøst
– eller mere – som hvis du var jobsøgende. Det er
naivt at håbe på, at Mr. Right (eller Mr. Right Now,
hvis det er ham, du søger) finder frem til dig,
uden du selv har gjort en forberedende indsats.
Lige som en god jobansøgning skal din profiltekst afspejle, hvem du er, og hvad du søger.
– Nettet er fyldt med mænd, der søger engangsknald og uforpligtende sex – og mangler
du en elsker for en aften eller mere, kan du vælge
og vrage. Der er lidt længere imellem de mænd,
der søger soulmates og livspartnere. Men de er
der – du skal blot lære at skille fårene fra bukkene. Eller rettere de rigtige mænd fra horebukkene, siger Vivi Hollænder.
Du kan forsøge at styre uden om fælderne
– først og fremmest ved selv at være afklaret, ærlig og præcis i din profil, så du
undgår at skuffe potentielle partnere.
Lever du ikke selv op til dine egne ord,
opdager han det alligevel på et tidspunkt, og så er risikoen for et brud
temmelig stor.
– Overvej om du begrænser
dig for meget i din søgning.
Lægger du for stor vægt på
alder og andre overfladiske parametre? Er han
dømt ude pga. af stavefejl eller dårligt
profilfoto. Husk,
at på nettet kan
du hverken fornemme glimtet
i øjet eller den
underfundige
charme, siger
Vivi Hollænder.
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