
EILAN  VIISITOISTA VINKKIÄ LÄHESTYÄ VASTAKKAISTA SUKUPUOLTA

1. Terve itsetunto on viestinnän A ja O. Opettele pitämään itsestäsi niin muutkin mieltyvät sinuun.
Hyvällä mielellä flirtti onnistuu, sillä flirtti on oman hyvän mielen jakamista muiden kanssa.

2. Älä jää odottamaan, että ihastuksesi tekee aloitteen tai että huomiosi kohde lähestyy sinua.
Aivan samoin kuin nopeaälyisempi tervehtii ensin, myös nokkelampi tekee aloitteen. Ole sinä se 
fiksu, nopeaälyinen ja nokkela. – Riskinoton seuraus on joko pikkuinen ohikiitävä flirtti tai ihanan 
intohimoisen suhteen alku. Täydelliselle tyrmäykselle voit viitata kintaalla; hänen mielipiteensä on 
vain yksi lähes seitsemästä miljardista maapallolla. Who cares!

3. Ensivaikutelma syntyy seitsemässä minuutissa. Kolme H:ta on syytä muistaa: hymy, 
huomaavaisuus, huumori. Katoa kuin Tuhkimo ennen kuin partnerisi alkaa vilkuilla muita. Tyrkyt 
tyypit ärsyttävät, salaperäiset kiinnostavat. Jätä jälkeesi – jos ei nyt kuitenkaan kenkää –
niin ainakin vinkki mistä sinut tavoittaa.

4. Näytä tunteesi, sillä niillä on tapana tarttua. Jos sykähdyttävä ilmestys kävelee ohitsesi, kamppaa 
hänet. Kuiskaa käheällä ja seksikkäällä äänellä: ’Oot Sä vapaa?’  Helppoa ja yksinkertaista kun vain 
uskaltaa.  

5. Jos olet ujo, kanna mukanasi esinettä, joka herättää mielenkiintoa ja kysymyksiä. Tärpiksi voit 
ottaa vaikka kitarakotelon, jonka sisälle sujautat pullon viiniä. Soittotaidosta viis, kunhan saat 
musafanit kiinnostumaan. Söpö koira tai iso hattukin käy. Kysymyksin ja kommentein sinua on 
helppo lähestyä. 

6. Opettele small talkin taito mutta älä jututa häntä kuoliaaksi. Ole oma itsesi ja ilmaise oma 
mielipiteesi. Osoita aitoa kiinnostusta myös kuuntelemalla häntä. Pieni kehaisu sopii, iso ällöttää. 

7. Sinkut, ympäröikää itsenne vapauden auralla käyttämällä hyväksenne kehonkieltä. To top it all, 
kaiken kruunaavat ilmeet ja eleet. Sivele naisellisia pitkiä hiuksiasi, paljasta siro ranteesi, keikistele 
kenkä puoliksi jalkaterästä roikkuen tai sivele viinilasi reunaa haaveilevin ilmein. Miehet, ottakaa 
rennon tyyppinen lievä haara-asento ja työntäkää kädet taskuihin vähän samaan tyyliin kuin se 
entinen lännen cowboy aikoessaan vetäistä Colttinsa esiin. – Mutta muistakaa, että tämä kaikki on 
vain kosmetiikkaa, perusasiat on oltava kunnossa. Ja niistä tärkein on rohkeus ottaa ensimmäinen 
askel.



8. Erotu joukosta, sinut huomataan – vaikka karvahatulla kesän kuumuudessa. Jos olet 
kielitaitoinen, käytä taitoasi myös kotimaassa. Muutama sana ranskaa, tekee säväyksen. Moni 
sulautuu ujoudessaan seinätapettiin aivan turhaan. Elämä on lyhyt, anna palaa!

9. Erilaisuus on rikkaus. Mitä erilaisempia olemme, sitä enemmän voimme toisiltamme oppia. 
Suhtaudu positiivisesti. Ei kannata pyristellä kaikkea uutta vastaan. Non sputare contro vento –
ei kannata räkiä vastatuuleen kuten italialaiset asian ilmaisevat.

10. Sanotaan, että hymy on lyhin matka kahden ihmisen välillä. Huumori ja nauru pidentävät ikää ja 
keventävät elämää. Ne ovat myös kaikki flirtin ja hurmaamisen valttikortteja. – Jos menestyt pelissä 
liian hyvin, älä tyrmää kuitenkaan ketään, vaan iske ystävillesi eli varakappaleet kiertoon. 

11. Älä etsi sitä elämäsi miestä tai naista. Häntä ei ole olemassakaan paitsi mielikuvituksessasi. Etsi 
sen sijaan ystävää tai kaveria – tapaat todennäköisesti suuren rakkautesi. Muistathan myös, että teet 
itsestäsi helposti lähestyttävän. Nyrpeä naama ei houkuttele ketään.

12. Jos olet ujo, jää bileissä seisomaan ovensuuhun. Ole kuin isäntä tai emäntä ikään tai kuin osa 
vastaanottokomiteaa. Kontakteja syntyy varmasti ja samalla voit tehdä esivalintaa mielenkiintoisista 
tyypeistä. Tilaisuuksissa, joissa vahtimestari ottaa vastaan päällystakit, on vaatetiski paras 
flirttipaikka.

13. Internet ei oikeuta valehteluun kumppanin etsinnässä. Jos luuranko on kaapissa, anna sen 
rojahtaa ulos. Meidän ei kannata tehdä itsestämme muuta kuin olemme - mutta parhaat puolemme 
julkistamme rinta röyhyllä.
Kotiläksy: Etsi itsestäsi kaksi parasta ominaisuuttasi ja yritä saada ne puhkeamaan kukkaan.

14. Flirtistä treffeille ei ole pitkä matka, jos rohkenee tehdä aloitteen ja älyää ottaa treffeilyn 
normaalina kanssakäymisenä niin kuin pitää. Vähemmän innostavat tyypit ovat siis oivaa 
harjoittelumateriaalia. Jos vastapuoli tuntuu sen sijaan poikkeuksellisen ihanalta, tunteet kannattaa 
laittaa heti peliin.
Spontaanisuus on herkkua ihmissuhteissa. Kiinnostunut mutta välinpitämätöntä näyttelevä voi 
menettää tilaisuutensa ja jäädä nuolemaan näppejään.

15. Tee Uuden Vuoden lupaus ja päivitä tuoreeksi kalkkeutuneet tapasi kumppanin etsinnässä. Älä 
jahtaa sellaista tyyppiä, josta olet unelmoinut koko ikäsi. Ryhdy silmäpeliin nimenomaan sellaisen 
kanssa, joka ei ole varsinaista deittimateriaalia.

Lemppaa miesystäväsi, joka kohtelee sinua yliolkaisesti ja vetäise kainaloosi huomattavasti 
nuorempi uros. Nuorukaiset, flirttailkaa vanhempien naisten kanssa! Jos sääntösi kuuluu: ei seksiä 
heti, pyörrä päätöksesi ja kokeile ensi tapaamisella. (Muista turvaseksi!) Ne, joille ’instant sex is a 
must’, pitäkööt vaihteeksi pukineet päällään. Älä valita, että olet liian vanha tai liian nuori tai ehkä 
nyt vain ei ole sopiva aika. Tee Uuden Vuoden lupaus: ala elää!

                          
                 ÄLÄ IHMEESSÄ

                                                           Flirttaile päihtyneenä
                                                    Lähde tuntemattoman matkaan
                                                              Vie toisen omaa
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