JULIE SPIRA

s Amerikaner, født i New Jersey
s 52 år

FIND KÆRLIGHEDEN PÅ NETTET

s Online-datingekspert, forfatter til bogen
”The Perils of Cyber-Dating” (Farerne
ved cyberdating, red.), som kan købes
på amazon.com eller i elektronisk udgave
via cyberdating.com.

Efter mere end 250 dates med mænd, hun har mødt på nettet,
kalder den amerikanske forfatter Julie Spira sig for
ekspert i online-dating.
Her giver hun Momentos læsere gode råd til at begå sig i
det til tider farefyldte, men fascinerende cyber-dating univers.

s Holder workshops og underviser både
mænd og kvinder i hvordan de optimerer
chancerne for at finde kærligheden ved
computerskærmen.
s Har tidligere arbejdet som radiovært og
med marketing, bl.a. som vice president
i et stort internetfirma.
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RUTINERET NETDATER

Baren er skiftet ud med et tastatur, de
kiksede scorereplikker med emails og
de akavede første dansetrin og svedige
håndflader med nydelige profilbilleder.
Stadig flere vælger at ty til elektroniske hjælpemidler, når de leder efter
en kæreste. Dating.dk, Elitedating og
Farmerdating er blot et par af de steder, hvor danskere kan være heldig at
støde på deres soulmate, deres eneste
ene, deres kommende livspartner. Eller
bare en midlertidig kæreste, indtil den
helt rigtige dukker op.
Amerikanske Julie Spira har været med helt
fra online-datingens spæde start. I 1994,
dengang man stadig betalte for at være på
internettet pr. minut, og der skulle ringes op
via et modem, oprettede hun sin første profil. I dag, 16 år efter, har hun udgivet en bog
om sine oplevelser med gode råd til andre
online-datere.

PROFILEN

”Skab en uimodståelig profil, det er alfaomega. Se på det, som om du laver et CV.
Alle dine bedste egenskaber skal fremgå.
Det vigtigste er billederne. Sørg for at der er
mindst et helfigursfoto af dig, specielt som
kvinde, Ellers går mænd ud fra, at du er tyk
eller uattraktiv. Hvis du dyrker sport, er det
en god idé at have et billede, der viser det,
f.eks. et, hvor du spiller golf eller sejler.
Dit profilnavn er ligeså vigtigt. Man skal se
på det som en overskrift i en avis – den skal
tiltrække opmærksomhed og vække nysgerrighed. Et af mine profilnavne har været
”Piano Baby”, fordi jeg spiller klaver. Det fik
mænd til at skrive til mig om deres yndlingsmusik og tiltrak mænd, som elskede musik.
Et andet var ”Paperback Writer”, og jeg fik
en masse breve om Beatles’ musik. De personlige profilnavne gør det nemmere for folk
at kontakte dig, end hvis du kalder dig f.eks.
”Julie123”.

KOM I GANG

”Der kommer et punkt i dit liv, hvor alle dine
venner er gifte og ikke længere sender dig på
dates med deres venner. Det er nu, du skal
prøve online-dating. Det skal ikke nødvendigvis være din eneste plan, men i hvert fald
en del af din plan. Der er så mange mennesker i cyber-dating universet, og hvem
ved – måske møder du dit livs kærlighed.
Eller en god ven. Ifølge en ny undersøgelse
fra Match.com (stort amerikansk datingsite,
red.) har et ud af fem par mødt hinanden på
nettet. Men du skal sætte tid af til det. En
time om dagen mindst, til at skrive og besvare emails,” siger Julie Spira.

DEN FØRSTE KONTAKT

”Less is more! (Jo mindre jo bedre, red.).
I stedet for at skrive en lang email med en
masse informationer, så gør den kort og sød.
Husk på, I flirter! Hvis du fortæller hende/
ham hele din livshistorie, forsvinder noget af
magien. Drop fortællingen om, hvordan du
mistede alle dine penge for ti år siden og var
nødt til at starte helt forfra. Den slags kan I
dele senere,” forklarer Julie Spira, og anbefaler, at man helt holder sig fra at skrive om
sex i starten.
”Hvis du som kvinder reklamerer med, at du
er sexet, skal du ikke blive overrasket, hvis

mænd prøver at få dig med i seng lige fra
starten. Og mænd, der skriver om sex, bliver
hurtigt opfattet som skumle. Så lad vær.”
PÅ DATEN

”Det vigtigste at huske på er, at dating skal
være sjovt, fyldt med flirt og spændende. Så
gå ind til det med den forventning. Og lad
være med at tale for meget om dit arbejde
på den første date,” råder Julie Spira, og fraråder samtidig, at man researcher på den
udvalgte, inden daten. ”At google hinanden
kan skade mere end gavne. Du kan få et indtryk af ham/hende, som slet ikke holder stik
i virkeligheden.”
HOLD ØJE MED DE RØDE FLAG

Som titlen på Julie Spiras bog antyder (”Farerne ved cyber-dating”) er der faldgruber
forbundet med at møde romantiske relationer over nettet.
”I mit tilfælde (Julie Spira datede en mand,
der allerede var gift, red.) var der røde advarselsflag, som jeg, set i bakspejlet, skulle
have været opmærksom på. Han tog aldrig
telefonen, når jeg ringede. Den gik direkte
på telefonsvarer, og så ringede han tilbage til
mig senere. Og alt hans post blev sendt til
en postboks. Vær på vagt, især i starten, hvis
noget virker mistænksomt. Og I bør bevæge
jer fra emails til telefonsamtaler til rigtige
dates temmelig hurtigt i stedet for at skrive
sammen i fem måneder. Nogle er kun interesseret i at flirte, ikke i at finde en partner.”
sss

Julie Spira oprettede sin første datingprofil
i 1994, efter at hendes livs kærlighed forlod
hende.
I starten fortalte hun ikke engang sine nærmeste
venner om sin profil. Dengang var det pinligt at
indrømme, at man søgte partnere på internettet.
I stedet sagde hun, at hun skulle på blind dates,
sat op af bekendte, når nogen spurgte.
Hun har været på over 250 dates med mænd,
hun har mødt på nettet, er blevet friet til fire
gange og har været gift én gang.
Værste oplevelse: Blev forlovet med en mand,
som viste sig at være gift i forvejen. Hans løgn
blev afsløret, da Julie Spira i en nødsituation
rimgede til hans forældre og præsenterede sig
som deres søns kæreste. ”Kæreste? Vores søn er
gift,” lød svaret.
Bedste oplevelse: Mødte en mand på nettet,
som var vokset op et par kilometer fra hende
i hjembyen New Jersey, havde gået på samme
skole, haft de samme venner og været på samme sommerkoloni. Men de
havde aldrig mødt hinanden, før han reagerede
på hendes profil. Forholdet blev dog aldrig
seriøst, da Julie Spira
var allergisk over for
hans hund.

