
10 érv, amiért érdemes jógás lánnyal/nővel randizni 

 

1. Nem hisztizik … 

…. egyszerűen más szemszögből nézi a dolgot, és tovább lép.  

 

2. Nincsenek nagy elvárásai …  

… ötcsillagos szálloda, exkluzív étterem vagy a világ másik lévén 

turisztikai célpont helyett, egy egyszerű szobában vagy egy közepes 

forgalmú parkban is át tudja adni magát a pillanat hangulatának. Nem 

késik a randiról csak azért, mert nem tudja kiválasztani az aktuális 

öltözéket, és neked sem kell Armani öltönyben feszengened előtte.  

 

3. Szokva van a félhomályhoz, a hangos légzéshez, az izzadó, 

majdnem meztelen testekhez …  

.... hajlékony, nőiesen formás idomait azért a fényben is érdemes 

szemügyre venni! 

 



 

4. Pontos …. 

…. hiszen a jógaórákra is mindig 15 perccel a kezdés előtt érkezik. A 

jógaeszközök használatában való jártasságát se hagyd parlagon heverni: 

némi kreativitással változatosságot hozhat a kapcsolatba. 

 

5. Türelmes …  

… nem akarja, hogy már a második randin gyűrűt húzz az ujjára. Ahogy a 

vágyott hajlékonyság eléréséhez, úgy a kapcsolat kialakulásához is időre 

van szükség, és ezt neki nem kell magyaráznod.  

 

6. Érzelmileg stabil … 

…nem várja el, hogy vigasztalgasd, ha összeveszett a barátnőjével, vagy 

felbosszantotta az anyukája. Nem rágódik még egy fél év múlva is azon, 

hogy nem emlékszel, milyen ruhát viselt az első randitokon, és azt is 

megbocsátja, ha nem mész vele moziba a Bridget Jones 23. részére 

Valentin napon (Mikor is van az, és mi is az valójában?) 

 

7. A jelenben él ….  

… ahelyett, hogy folyton a fehér lovon érkező hercegről és a kacsalábon 

forgó palotáról álmodozna. Amikor veled van, teljes egészében átadja a 

közös együttlétnek magát (neked pedig az ő Valentin napi meglepetését: 

egy jóga szőnyeget - mert Ő tudja, mikor van az, és mi is az valójában).  

 

8. Sok pózt ismer …  

Igeeeen! Tudom, hogy ezt kerested a szemeddel, amikor végigfutottál a 

listán. Gyakorlás mindenek felett! Tudjuk, hogy milyen fontos ez, de 

persze semmi kényszer. 

 



 

9. Jó megjelenés, büszke tartás …. 

… milyen jó is az, amikor a hajlott hátú, botjára támaszkodó 80 éves 

ember némi nyújtózással belekarol a még mindig sudár tartású 

kedvesébe, akinek a gerince csak hírből ismeri a kopás és sérv fogalmát.  

  

10. Józan, megfontolt elme 

A jógázó nő egészségre törekszik a kapcsolataiban is. Tudatos gyakorlás 

révén kellő földeltséggel rendelkezik, így ha vele randizol (és a fentieket 

elolvasva biztosan fogsz), nem tudod megzavarni tápláló energiáját!   
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