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pozitív ember

–  Miért Központ?
–  Azért  adtam  ezt  az  elneve-
zést, mert amellett, hogy egye-
dülálló, komoly kapcsolatra vá-
gyó  embereket  hozunk  össze, 
az  irodánk  tagjait  egyúttal  se-
gítjük,  felkészítjük a  társkeresés-
ben. Csapatmunka  zajlik,  több 
kiváló  szakember  áll  a  háttér-
ben,  és  különböző módszereik-
kel az adott problémát, például 
a múltbeli  elakadásokat,  sérel-
meket  segítenek  feldolgozni az 
adott  problémához  személyre 
szabottan.  Ezek  ezoterikus  és 
hagyományos módszerek.
–  Milyen hagyományos,  illetve 
ezoterikus  segítségeket  nyújta-
nak a társkeresőiknek?
–  Hagyományos a mi  szem-

léletünkben,  de  valószí-
nűleg  egyedülállóak 
vagyunk ebben, hogy 
például a nőket a női-
es  viselkedésre, a nőies 
megjelenésre  is  megta-
nítjuk. Egy szép ruhát vi-
selni is tudni kell. Stílust 
adunk  igény  szerint 
tagjainknak. Férfi-
aknál gyakori igény 
a divattanácsadás. 
Ezotériából a  kö-
vetkezők  nyújtanak 
fejlődést a társkere-
sésben, az önbiza-
lom növelésében, 
önmagunk meg-
i sme r é s ében , 
stb.:  családáll í-
tás,  kineziológia, 
a s z t r o l ó g i a , 
számmisztika, 
hangterápia, 
reiki ,   kr istály-
g yógyá s za t . 
Tanácsadóink 
kipróbált  szak-
emberek, akik 

személyes  konzultációk  kereté-
ben  készítik  fel  a  társkeresőin-
ket.  Én  is  tartok  konzultációkat, 
amelyen  valós  tükröt  tartok  a 
társkeresőnek,  ezáltal  sokszor 
kapom a  telefonhívást,  hogy 
találkozott a nagy Ő-vel, és ha 
nincs  ez  a  beszélgetés,  akkor 
nem sikerült  volna, mert nem 
lett volna bátorsága, hite, nyi-
tottsága, és köszöni szépen.
–  Hogyan történik a tagok egy-
más felé közvetítése?
–  Kétféle szingli van: van a hobbi 
szingli, aki egyedül szereti élni az 
életét, és van a kényszer szingli, 
aki párkapcsolatra  vágyik, de 
az  valamiért  nem  sikerül  neki. 
Évek  telnek  el  úgy,  hogy  siker-
telenül  próbálkoznak.  Mi  ezek-
nek az elakadásoknak az okait 
igyekszünk személyre szabottan 
feltárni, azt megoldani, és siker-
re vinni a  társkeresőinket. Mód-
szerünk  lényege  abban  rejlik, 
hogy személyre szabottan nyúj-
tunk megoldást a társkeresőink-
nek.  Nagy  figyelmet  fordítunk 
az adott tagunk nézeteire, élet-
vitelére,  gondolkodásmódjára. 
100%-osan diszkrétek  vagyunk, 
aki nem szeretné a nevét, arcát 
adni,  azt  természetesen példá-
ul  a  weblapunkon  nem  fogjuk 
feltüntetni. A telefonszámokat is 
több szűrő után adjuk ki egymás 
között tagjainknak. 
–  Kik a társkereső iroda tagjai?
Sok  társkereső csalódik az  in-
ternetes fórumokban, ők előbb-
utóbb felkeresik irodánkat. 
–  24-67 évesek. Vannak köz-
tük,  akik  ezoterikus  szemléletű-
ek,  érdekesség,  hogy  férfiak  is. 
Kizárólag  jogilag  és  érzelmileg 
függet len,  komoly szándé-
kú  személyek  lehetnek  tagok. 
Több közéleti, illetve magas be-
osztású  személy  is  keres  társat 

általunk.  Bizalommal  jönnek 
hozzánk, mivel  100%-os  diszkré-
ciót  biztosítunk  tagjainknak.  Az 
egész országból vannak tagok, 
illetve  külföldön  élő magyarok, 
valamint  képviseltetik magukat 
a Magyarországon élő  külföldi-
ek  is,  akik  már  elsajátították  a 
magyar nyelvet.
–  Mi  a  tapasztalat, mennyire 
van szüksége a társkeresőknek 
egy társkereső irodára?
–  2006  óta működik  a  központ, 
azaz 8 éve. Úgy szoktam megfo-
galmazni, mikor ez a kérdés  fel-
merül,  hogy  egy  szakmát meg-
tanítanak, de azt, hogy mint nő 
vagy  férfi  hogyan  viselkedjen, 
kommunikáljon,  reagáljon  ma-
gánemberként, azt nem tanítják. 
Mi  megtanítjuk.  Támpontokat, 
támaszt, egyensúlyt, erőt, ösz-
tönzést,  reális  önképet,  önbizal-
mat,  blokkok  és  gátlások  oldá-
sát, stílust, pozitív jövő képet, stb.

Mondok egy példát: egy ön- 
bizalomhiányos  ember  kevés- 

TÁRSKERESÉS 
ezoterikus módszerekkel, személyre szabottan
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bé  vonzó  a  külvilág  számára, 
így  addig  nem engedjük  talál-
kozóra  tagunkat,  amíg  nincs 
önmagával  egyensúlyban. 
Ezáltal  védjük  a  másik  felet  is, 
akivel  találkozna,  hiszen  sen-
kinek  sem  egy  gyenge,  labilis, 
vagy épp energiavámpír társra 
van  szüksége.  Másik  példa:  a 
múltban  szerzett  csalódásokat, 
sérüléseket  sem  tanácsos  to-
vábbvinni  egy  következő  kap-
csolatba.  Csak  megmérgezné 
azt a kapcsolatot is.
–  Ön  –  mint  az  ország  Randi- 
Guruja  és  mint  párkapcsolati 
tanácsadó  –  szerint  miért  nin-
csenek  tartós  kapcsolatok, 
hosszú házasságok?
–  Rohanó  világot  élünk,  az 
emberek  a  magánéletükben 
is  felgyorsultak.  A  stressz  is  sok 
kapcsolatot  tönkretesz:  stressz, 
feszültség,  időhiány,  ebből  kö-
vetkezik:  a  figyelem  hiánya. 
Ha  nincs  törődés,  odafigyelés 
a  másikra,  akkor  már  bomlik 
a  kapcsolat.  Türelmetlenek  az 
emberek. Sokan a pénzt, a kar-
riert  hajszolják,  nincs már  ener-
giájuk  folyamatosan  részese 
lenni  egy  párkapcsolatnak.  Az 
egyoldalú elvárások a másik fél-
lel  szemben.  A  kommunikáció 
és  a  kompromisszum  hiánya. 
Sok emberrel beszélgetek e té-
mában,  és  a  torz  énkép,  ami 
szintén gyakori, nemcsak a test-
kép  hibás  látásmódjában  mu-
tatkozik  meg,  hanem  gyakran 
kiderül,  hogy  nem  ismerik  saját 
magukat.
–  Hogyan  lehet  ebben  a  ro-
hanó  világban  megvalósítani 
azt, hogy  irigyelt nagyszüleink-
hez, dédszüleinkhez hasonlóan 
hosszú,  tartós párkapcsolatban 
éljünk?
–  Fontos egészséges egyensúlyt 
tartani a munka és a magánélet 
között. Odafigyelni a másikra is, 
a másik apró rezdüléseire, jelzé-
seire,  üzeneteire.  Sok  türelem, 
kitartás,  és  a  kommunikáció. 
Elfelejtették  az  emberek  meg-
beszélni az érzéseiket, gondola-
taikat. A férfiak egyre ritkábban 
udvarolnak,  talán már azt  sem 

tudják, mit jelent ez a szó. A női-
férfi szerepek, ha nem cserélőd-
nének fel, mindkét nem jobban 
érezné magát a saját bőrében. 
Persze az adott szituáció ismere-
tében lehet receptet adni.
–  Hogy  tudnak  a  társkeresők 
jelentkezni tagnak?
–  A kapcsolatfelvétel  telefonon 
történik.  Bővebben  weblapun-
kon  kap  betekintést  az  olvasó, 
pl.  rólunk,  TV  interjúinkról, mód-
szerünkről,  publikus  tagjaink-
ról,  társkeresőink  sikereiről,  a 
blogunkban  érdekes  történe-
tekről, és sok más hasznos  infor-
mációról.  Az  irodánk  Budapest 
szívében van. Szombati napon is 
nyitvatartunk. Előzetes telefonon 
történő egyeztetés szükséges.
–  Mi a weblap címe,  illetve a 
telefonos elérhetőség?

www.igaztars.hu
Telefonszámunk: 70/6057765

–  Ön, mint az ország RandiGuru- 
ja, mit üzen az olvasóinknak?
–  A  siker egyik  kulcsa:  soha ne 
adjuk fel önmagunkat, de le-
gyünk  tisztában  azzal,  kik  va-
gyunk.

A másik, ha a hagyományos 
szerepekhez térnek vissza a nők, 
és a férfiak, azaz a nő a női sze-
repeket  tölti be, a  férfi a  férfi 
szerepeket, a párkapcsolatok is 
könnyebben  rendeződnek.  Kí-
vánom,  hogy minden  társkere-
ső, aki társra vágyik, találja meg 
a boldogságát elhozó társát.

Kedvezmények:

1.  1 éves társkereső tagság
2. Az ország RandiGurujával 

2 órás párkapcsolati 
tanácsadás személyes 
konzultáció keretében

3.  A weblapon fényképes 
megjelenés 80.000 Ft 
helyett 60.000 Ft-ért.

Igénybevehető: 2015. 
február 28-ig. Karácsonyi 
ajándéknak is kiváló.

1.  Párkapcsolati tanácsadás 
az ország RandiGurujával 
személyes konzultáció 
keretében 2 órában

2. Weblapon fényképes 
megjelenés 30.000 Ft 
helyett 15.000 Ft

Igénybevehető: 
2015. február 28-ig.

1.  1 éves társkereső tagság
2. Az ország RandiGurujával 

2 órás párkapcsolati 
tanácsadással személyes 
konzultáció keretében

3. Weblapon fényképes 
megjelenés

4.  Plusz: nőknek: csábítás, 
flörtölés, férfiak esetében: 
udvarlás, flörtölés 
tréninggel. 110.000 Ft 
helyett 80 000 Ft-ért.

Igénybevehető: 
2015. február 28-ig.

1.  1 éves társkereső tagság, 
weblapon fényképes 
megjelenés

2.  Az ország RandiGurujával 
személyes konzultáció 
keretében 2 órás 
párkapcsolati tanácsadás

3.  Nőknek: nőies 
megjelenés, mozgás 
elsajátítása. Férfiaknak: 
protokoll, és férfias külső 
kialakítása (ruházat). 
110.000 Ft helyett  
80.000 Ft-ért.

Igénybevehető: 2015. 
február 28-ig. Karácsonyi 
ajándéknak is kiváló.


