
Чи варто дівчині знайомитися в нічному клубі?

      

При всій різноманітності сучасного життя, гаданою свободі вдач і легкість у спілкуванні,
молодим людям по -, як і раніше не так то просто познайомитися. Особливо для тривалих
серйозних відносин, які можуть перерости у щось більше – в шлюб.

Одне з улюблених місць досить великої кількості молоді – нічні клуби. Це місце
приваблює хлопців і дівчат не тільки можливістю потанцювати, але і себе показати і на
інших подивитися.

І природно не просто так, а щоб познайомитися поспілкуватися. Хоча, багато, особливо
дівчата, напевно будуть заперечувати, що йдуть туди заради знайомств. І дійсно, чи
варто знайомитися дівчині в нічному клубі, не просте питання, не однозначна. З одного
боку, всі туди йдуть за спілкуванням. І нічого в цьому страшного» немає. А з іншого боку
варто розібратися, про який спілкуванні йде мова.

Нічні клуби у обивателя користуються не дуже гарною репутацією. Хтось вважає, що
туди ходять виключно легковажні молоді люди, інші впевнені, що там дуже сумнівні
розваги і взагалі там суцільний розпусту.

На загальну думку багатьох, нічний клуб передбачає легке, короткострокове, ні до чого
не зобов’язує спілкування. На один вечір. А якщо спілкування матиме продовження, то не
більше, ніж на одну ніч.

У це вірять дійсно багато, і керуючись цим стереотипом, якщо і йдуть в нічний клуб з
наміром познайомитися, то не для серйозних стосунків. Все це дійсно може мати місце в
тій або іншій пропорції залежно від клубу.

Але стверджувати, що це все саме так і тільки так, теж не вірно. Насправді в нічні клуби
ходять зовсім різні люди, з різними поглядами на життя і планами на вечір або
найближчий рік.
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Чи варто дівчині знайомитися в нічному клубі?

Тому говорити однозначно, що там можна зустріти тільки легковажних молодих людей і
дівчат, напевно, було б не правильно. Але пам’ятати про шаблони, за яким люди мерят і
нічні клуби, і їх відвідувачів, все-таки варто, якщо є бажання там познайомитися.

І в нічному клубі можливо завести знайомство з хлопцем і побудувати з ним тривалі
серйозні стосунки, а може навіть сім’ю. Але все таки дівчатам, які не готові до «пригод»,
варто бути обережнішими і з деякою часткою критики ставитися до принадних
пропозицій молодих людей проводити додому або продовжити вечірку в іншому місці.

Наслідки можуть бути самими різними, в тому числі не дуже бажаними для дівчини.
Варто знайомитися дівчатам в нічному клубі чи ні, залежить від настрою конкретної
дівчини на найближчий вечір.

Якщо вона хоче розважитися і у виборі розваг себе не обмежує, то знайомитися вона
може сміливо. А ось тієї, яка прийшла в нічний клуб з бажанням познайомитися з
чоловіком для довгих відносин, слід бути більш обачною у виборі кандидата для
знайомства.

                

 2 / 2


