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ämä kirja on kirjoitettu Sinulle, joka olet keski-ikäinen, keski-iän kynnyksellä tai sen jo ylittänyt. Asut ja elät yksin ja aika-ajoin mustarastaan
iltalaulu nostaa mieleesi kaihoa, ihokin kaipaisi kosketusta. Haluaisit löytää kumppanin, mutta se tuntuu vaikealta, välillä ihan tyystin mahdottomalta.
Olet kuullut tai joskus jopa kokeillut netissä olevia
seuranhakupalstoja, mutta silti onni ei ole vielä osunut
kohdalle.
Tämä kirja ei ole asiantuntijan kirjoittama. Olen kaltaisesi ja kerron sekä omakohtaisia että lajitovereiden kokemuksia kumppanin etsinnästä. Kerron hyvistä ja vähemmän hyvistä kokemuksista, joita kaltaisemme ovat
netissä kumppania etsiessään saaneet. Kerron avioliittoon päätyneen parin rakkaustarinan sekä monenlaisista öhkömönkiäisistä, joita on joskus tielle osunut.
Aineistoa olen koonnut useamman vuoden ajan erilaisilta seuranhakupalstoilta sekä kyselemällä ja kuuntelemalla sivustojen käyttäjiä. Olen kerännyt keski-ikäisten
ja sitä vanhempien ihmisten monenmoisia kokemuksia,
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sekä hyviä ja huonoja esimerkkejä proﬁiliteksteistä ja
seuranhakuilmoituksista koettaen kerätä samalla tietoa
ja vinkkejä siihen miten voisi onnistua seuranhakuetsinnässään paremmin. Kirjan loppuun olen pyytänyt
vielä haastattelut kolmelta asiantuntijalta: Yhden seuranhakusivuston ylläpitäjältä, kuluttajaoikeusneuvojalta sekä seksuaaliterapeutilta.
Voi olla, että toistan joitain asioita useampaan kertaan, niin että takatukkasi nousee pystyyn. Mutta perustelen toistoa sillä, että jotkut asiat ovat sen verran
tärkeitä. Vaikkapa se, ettet hetkeksikään unohda, että
siellä toisen koneen ääressä on ihan kaltaisesi ihminen
ja sinun pitää kohdella häntä kauniisti ja kunnioittavasti. Siitäkin huolimatta, että hän ei ehkä ole Mel Gibsonin tai George Clooneyn klooni, tai Marilyn Monroen ja
Angelica Joleyn risteymä, ei ratsasta valkoisella ratsulla
kaappaamaan Sinua ettekä jatka yhteistä matkaa aina
sinne upeaan auringonlaskuun saakka. Tavoitteenani
on ollut se, että oppisimme kohtelemaan toinen toisiamme myös koneyhteydessä paremmin; turhia satuttamatta ja erilaisuuden kirjon hyväksyen.
Kumppanin etsiminen verkosta on ihan tavallista ja
ihan mukavaa. Se on hieno mahdollisuus löytää seuraa,
löytää ystävä, kumppani tai vaikka elämäsi rakkaus.
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Tavallinen maalaisjärki auttaa monenlaisissa tilanteissa, koska ei tämä kuitenkaan ole mitään ydinfysiikkaa. Joskus matka on hiukan pidempi, joskus vähän
kompuroidaan, ihan niin kuin nuorena tanssilavalla tai
discossa. Sen voin kuitenkin sanoa, että tulet varmasti
tapaamaan monenlaisia mielenkiintoisia ihmisiä ja joukossa voi olla se yksi, jota lähdit etsimään.
Lähdetään matkaan!
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