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Jest jedyne pytanie, na które nie znam odpowiedzi – czego chc¹ kobiety?
Zygmunt Freud, po trzydziestu latach studiowania ludzkiej psychiki
No w³aœnie, a czy Ty wyobra¿asz sobie, ¿e mo¿e istnieæ tylko jedna ksi¹¿ka, w której
znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania dotycz¹ce kobiet?
Zapytasz:
1. Zerwa³a ze mn¹ dziewczyna – jak sprawiæ, aby do mnie wróci³a?
2. Jak poderwaæ ka¿d¹ dziewczynê, któr¹ zobaczê na ulicy?
3. Jak zapewniæ kobiecie tak dobry seks, ¿e zacznie opowiadaæ o mnie
wszystkim kole¿ankom?
4. Jak sprawiæ, aby dziewczyna, któr¹ kocham, zawsze chcia³a byæ ze mn¹?
5. Jak radziæ sobie z KA¯DYM problemem w zwi¹zku?
6. W jaki sposób mogê podnieœæ swoj¹ samoocenê?
7. Jak zdobyæ odwagê, aby z ka¿d¹ kobiet¹ rozmawiaæ jak ze starym kumplem?
8. Jakim cz³owiekiem mam byæ, aby dziewczyny same na mnie lecia³y?
9. Jak siê ubraæ? Jak urz¹dziæ mieszkanie? Jak zaplanowaæ randki?
i w³aœnie tutaj znajdziesz odpowiedzi.
Masz w³aœnie szansê zdobyæ pierwsz¹ wydan¹ na œwiecie, tak wype³nion¹ wiedz¹
KSIÊGÊ, w której zebrana jest wiedza stu ksi¹¿ek, tysiêcy godzin doœwiadczenia
i dziesi¹tek szkoleñ na temat relacji z kobietami. Czy chcesz mieæ na swojej pó³ce
ksiêgê, która bêdzie dla Ciebie w ka¿dej chwili jak kumpel Don Juan mieszkaj¹cy
w pokoju obok, którego pytasz o poradê, gdy wychodzisz na randkê? …a dodatkowo
on ma zawsze racjê?
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Rozdzia 7.

Psychologia kobiet
7.1. Co jest atrakcyjne dla kobiet
W spoecze stwie, w którym obecnie yjesz, wikszo przekona opiera si na chrzecija skim systemie wartoci. Std wanie bierze si mit
„miego kolesia”, czyli mczyzny, który bdzie idealnym tatusiem, bdzie
miy, niemiay, opieku czy, bdzie cay czas myla, eby to kobiecie
byo dobrze, bdzie j wszdzie zawozi, kupowa kwiaty, zabiera do
kina na romantyczne komedie i prawi wiecznie komplementy. Taki go
ma by dobry, nie moe skrzywdzi nawet mrówki, a zy w jego oczach
maj by na porzdku dziennym. Doómy do tego gloryfikowanie biedy,
yciowej nieporadnoci — stwierdzenie, e ostatni bd pierwszymi,
wic w tym yciu nie naley si stara… i wyjdzie wanie idealny pan
Miy. Jego obraz kreuj czsto filmy, taki go wanie biegnie przez
cae miasto na lotnisko, aby wrczajc kwiaty, wyzna mio niczego
niespodziewajcej si dziewczynie wsiadajcej do samolotu — i oczywicie
ona zawsze rzuca mu si na szyj i yj dugo i szczliwie.
Zapewne domylasz si, e to si po prostu nie zdarza… Wiesz przecie,
e przez cae ycie nieraz próbowae tego typu zachowa i raczej uzyskiwae marne rezultaty. Tak wanie jest. W tym rozdziale wytumacz
Ci, jak dziaa mózg kobiety i na jakie wartoci reaguje. Wanie o wartociach bd pisa najwicej — bo pamitaj, e kobieta zawsze wykryje
Twoje prawdziwe wartoci — std tak wany jest gboko zakorzeniony
odpowiedni sposób mylenia i spójno z nim tego, co bdziesz przekazywa na zewntrz. Zacznijmy jednak od pocztku.
Cofnijmy si o 20 000 lat wstecz. Czy zdajesz sobie spraw, e yjcy
wtedy czowiek wyglda tak samo jak wspóczesny i mia taki sam mózg
jak obecnie? Wyobra sobie, w jakich warunkach wtedy egzystowa i jak
wygldaa jego najblisza spoeczno. Mieszka w maych, drewnianych
szaasach, y w kilkudziesicioosobowych osadach, zajmowa si polowaniami i zaczyna tworzy kultur. Wyobra sobie teraz, jakie wartoci
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byy wtedy dla kobiety istotne… Za wszystko odpowiadaa ewolucja
— dla zapewnienia cigoci genów liczyy si: umiejtno przetrwania
i reprodukcji. Jeli nie potrafie zdoby kobiety, to znaczy, e Twoje
geny nie powinny by przekazywane dalej — do dzisiaj tak jest. Dla
kobiety istotne byy tylko trzy czynniki: zapewnienie przetrwania dla
niej, dla jej dzieci i dobrych genów, które zagwarantuj, e jej potomstwo
bdzie równie mogo samo o siebie zadba. Oznak tych trzech czynników byy: zdrowie, odwaga, pewno siebie, mstwo, sprawno fizyczna,
cechy przywódcze i umiejtno zapewnienia poywienia. Tutaj Ci
zaskocz, e do dzisiaj nic si nie zmienio. Z tych podstawowych wartoci
wywodz si wszystkie zachowania, których naucz Ci w tej ksice.
Wydaje Ci si to zbyt proste? Ale wanie tak jest! Moesz wypróbowa
kad rad zawart w tej ksice i sam zobaczysz, e sprowadza si
ona wanie do tych podstawowych wartoci. Bd do nich jeszcze wielokrotnie wraca, dlatego dobrze przemyl sobie to wszystko, co jest tutaj
napisane, i zapamitaj raz na zawsze, co tak naprawd si liczy!
Szukasz cigle dowodów na to, co przed chwil Ci napisaem? Bardzo
prosz — zapytaj samych kobiet, co tak naprawd pociga je w mczynie — moesz zapyta nawet milion z nich. Jak to zrobi? Bardzo
prosto, poczytaj romanse dla kobiet. Napisane z reguy przez kobiety
— dla kobiet, najlepiej sprzedajce si ksiki na wiecie, których fabua zostaa skomponowana dokadnie tak, jak kobiety by tego chciay,
ale nigdy nie przyznaj Ci si do tego wprost. Czy znajdziesz tam kiedykolwiek opis typu: „I wtedy John niemiao podszed do niej, odwracajc wzrok niewinnie, powiedzia jej, e ma takie pikne oczy, przekazujc swoj dobro i niesamowite przeraenie w oczach na sam myl,
e mógby pomyle, aby j pocaowa…”? Jestem raczej przekonany,
e natkniesz si na opis, w którym „…silny i mski Robert przeszywajcym spojrzeniem, jakby widzia ju oczami swojej wyobrani, jak namitnie kochaj si w ciepym deszczu, zawadn jej dusz i powiedzia:
Tak, jestem zy, jestem mczyzn, którego nie polubi twoi rodzice,
ale teraz oboje wiemy, e to wanie nastpi, e zaraz bdziesz tu i teraz
krzycze z rozkoszy, bo ja bezwzgldnie i zwierzco zaczn caowa
twoj…” — no, bo za daleko si zapdzimy. Wanie tego chc kobiety,
chc poczu swoimi pierwotnymi potrzebami Twoje pierwotne potrzeby.
Chc wiedzie, e jeste wanie tym mczyzn, który potrafi zapewni
ewolucyjne wartoci kobiecie. A gdzie tutaj znajdzie si dobro i inne
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tego typu cechy? Wystarczy, e ona bdzie wiedzie, e masz potencja, aby by dobrym czowiekiem, i nadziej, e nawet jeli jeste zy, to
si zmienisz. Kobietom to wystarczy — dlatego wiesz ju, dlaczego tak
czsto s z dupkami, dupkami totalnymi, którzy jednak potrafi zapewni
im t pierwotn warto!
Emocje kobiet dziaaj jak taka gaeczka (rysunek 7.1):

Rysunek 7.1. Emocje kobiet

Jako inteligentny czowiek zauwaysz, e najgorszy punkt, w którym
moesz si znale, to neutralno. Jest to najdalsza droga do wzbudzenia jakiegokolwiek zainteresowania kobiety. Bdc wanie takim
grzecznym, potulnym mczyzn, znajdziesz si u góry tej gaeczki.
Caa wiedza w niniejszej ksice natomiast odnosi si do tego, aby by
na dole. Jak widzisz, droga od gniewu do pocigu fizycznego jest minimalna — mona przeskoczy po tej gaeczce. Tak wanie dziaa bycie
aroganckim, negowanie itp. Czsto, gdy dziewczyna jest ju maksymalnie
na mnie za i prawie wylewa mi drinka za koszul, zaczynam jej opowiada o tej gaeczce i mówi, eby uwaaa z t nienawici do mnie,
bo niewiadomie moe si ona przerodzi w gorc mio. Zawsze
rozlunia to sytuacj i daje kobiecie do zrozumienia, e doskonale wiem,
co myli i jak funkcjonuje. Ile razy w yciu syszae od kobiety, e nie
lubi kótni, ale lubi godzenie si po nich, gdy seks wtedy jest najlepszy?
Przypadek?
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Oprócz wymienionych skadników równie atrakcyjne dla kobiet s:
pewno siebie, poczucie humoru, wyrónianie si z tumu, nieprzewidywalno i, o dziwo, otaczanie si kobietami. Te wszystkie czynniki opisaem szerzej w kolejnych rozdziaach ksiki, wic tutaj przeczytasz o pozostaych.

7.1.1. Twoje ycie
Twoje ycie ma mie jedn podstawow cech: ma by tak ekscytujce,
ciekawe i pocigajce, aby kobieta chciaa sta si jego czci. Pomyl
logicznie, jeli kobieta odczyta jakiekolwiek sygnay, e nudzisz si
w swoim yciu, to bdzie chciaa si z Tob kiedykolwiek spotka?
Od razu zrozumie, e to na niej bdzie spoczywaa cakowita odpowiedzialno na zapewnienie Wam rozrywki, gdy kiedykolwiek si z Tob
spotka. Masz mie zatem ycie, które wypenione jest z jednej strony
cigymi zmianami, interesujcymi przygodami, zwariowanymi pomysami,
a z drugiej strony wieloma pasjami, konsekwentnym deniem do osigania postawionych celów i realizacj marze . Kobieta poczuje si wtedy
u Twego boku bezpiecznie, a z drugiej strony uzmysowi sobie, e adrenalina nie bdzie jej obca.
Uczy zatem swoje ycie ciekawym. Zacznij robi rzeczy, których
dotychczas nigdy nie robie — uprawia duo sportów, zwaszcza takich,
jakich nigdy nie skojarzyby ze swoj osob. Skocz ze spadochronem,
zacznij wspina si po skaach, skocz na bungee, zacznij pokonywa swoje
ograniczenia i strach w kadej dziedzinie, o której tylko pomylisz. Przez
cae ycie miaem dosy spory lk wysokoci. Pamitam jednak, e wedle
zasady mówicej, i naley zawsze stan twarz w twarz ze swoim lkiem, postanowiem zacz wspina si po skaach. Jako e mój przyjaciel
mia akurat w tym spore dowiadczenie, wybralimy si kilka razy na
sztuczn ciank, aby potrenowa. Oczywicie wejcie na 7-metrow
cian dostarczyo mi troch adrenaliny, zwaszcza gdy spogldaem
w dó, ale nie moe si to zupenie równa z pewnym weekendem, kiedy
to wybralimy si w teren. Nigdy nie zapomn, gdy po wejciu na
30-metrow ska (co daje wysoko mniej wicej 10-pitrowego bloku),
usytuowan w najwyszym miejscu jednej z podkrakowskich dolinek,
spojrzaem w dó… To uczucie, gdy przeszywajcy cae ciao strach,
pomieszany z niesamowit adrenalin, miksowa si z ogromn dum
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i wiadomoci pokonania wasnych ogranicze , byo niesamowite. Po
drodze wiele razy zatrzymywaem si, byem przekonany, e ju dalej
si nie da, e to koniec i moje minie nie wytrzymaj ani sekundy
duej. A jednak udao si. Jest to uczucie nie do opisania, zwaszcza
jeli zdradz Ci, e od tamtego weekendu regularnie wspinam si po
skaach. No wanie — czsto bdziesz mie tak, e nowo poznana,
dopiero co spróbowana czynno tak bardzo Ci si spodoba, e stanie
si elementem Twojej codziennoci. Dlatego cay czas warto próbowa czego nowego — czasem rzeczy z pozoru nieciekawe mog sta
si dla Ciebie yciowymi pasjami.
Czy teraz zaczynasz ju budowa oczyma swojej wyobrani obraz tego, co dla kobiety bdzie interesujce? Jeli w Twoim yciu nieustannie bd pojawia si nowe formy aktywnoci, bdziesz mia setki historii do opowiedzenia, to mylisz, e kiedykolwiek nie znajdziesz
pomysu na scenariusz spotkania lub nie bdziesz mia o czym rozmawia z dziewczyn? Porównaj sam taki model ycia z siedzeniem
przed telewizorem albo komputerem i piciem piwa…

7.1.2. Twoje wartoci
To, jakimi zasadami kierujesz si w yciu, jest niesamowicie istotne dla
kobiety. W jej oczach te zasady s odbiciem Twojej mskoci i silnej
postawy. Pierwsza i podstawowa zasada, której chc Ci nauczy, to
szczero. Teraz spróbuj zaaplikowa Ci troch mojej filozofii yciowej, która uczynia moje ycie takim dokadnie, jak chc. Pamitaj, e
prawda i prawdziwa warto zawsze wychodz na jaw. Spójrz na swoje
ycie i zastanów si sam, czy to, e kogo oszukiwae, kiedykolwiek
wyszo Ci na dobre? Nawet jeli materialnie i fizycznie osigne wicej, to jaki to miao wpyw na Twoje wntrze, Twoje postrzeganie samego siebie, na postrzeganie swojej wartoci? Jest to wanie ta rzecz,
która odrónia chopca od mczyzny — to, e potrafisz kademu powiedzie prawd prosto w oczy. Kobiety równie to wyczuwaj i szanuj takich mczyzn. Ze szczeroci oczywicie wie si wierno — tak,
wanie wierno. Wierno jest t wartoci, która odrónia prawdziwych mczyzn od frajerów. Facet, który zdradza swoj kobiet, jest
maksymalnym frajerem! Dlaczego? Otó dlatego, e nie potrafi on znale sobie kobiety, która jemu wanie by odpowiadaa, tak e nie musiaby szuka pocieszenia u innych. S tak potrzebujcy, e jak tylko
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inna dziewczyna zdecyduje si z nimi przespa, od razu si na ni
rzucaj, chcc podbudowa swoje szczeniackie ego. Tacy gocie niszcz kobiety, to wanie przez nich tyle, czsto wartociowych dziewczyn chodzi skrzywdzonych, zamknitych w sobie, zamknitych na
wiat — i potem my, poznajc tak kobiet, mamy problem — bo
kto ju wczeniej zniszczy jej psychik. Pamitaj, e dziki temu
wszystkiemu, czego si nauczysz, czytajc niniejsz ksik, bdziesz
mia wybór, ogromn obfito kobiet w swoim yciu — i nie musisz
adnej krzywdzi, kombinowa. Masz by wobec nich szczery, masz
by dentelmenem, a zobaczysz, e kada kobieta to doceni. Nigdy
nie bdziesz musia si przed nimi ukrywa, tworzy intryg i wstydzi si
swojej przeszoci. Moesz mie najlepsze kobiety na wiecie — wic po
co by oszustem… Tak, bd wanie jednym z tych gincych dinozaurów,
którzy maj klas, znaj swoj warto i maj odpowiednie podejcie do
kobiet — zobaczysz, e wtedy bdziesz atrakcyjny dla kobiet z klas,
najbardziej wartociowych. Kobiety bd wiedziay wtedy, e mog Ci
zaufa, bd czu si bezpiecznie w Twoim towarzystwie i bd chcie
spdza z Tob duo czasu. Pamitaj — jeli robisz to, co mówisz, to
Twój wizerunek jest dla kobiety cakowicie spójny (chodzi mi w tym
zdaniu o powaniejsze sprawy — oczywicie istnieje tutaj may wyjtek, kiedy moesz prowadzi róne gierki). Spójno z kolei rodzi poczucie bezpiecze stwa i jest warunkiem tego, aby dziewczyna czua
si w Twoim towarzystwie komfortowo.
Poczucie wasnej wartoci — jest to chyba postawa najtrudniejsza do
osignicia ze wszystkich opisanych w caej ksice, niniejsza publikacja
jednak opiera si w caoci na niej… Jest to najgbiej zakorzeniony
w Tobie element, który z wntrza Ciebie promieniuje na zewntrz, majc
wpyw na wszystkie warstwy Twojej osobowoci. Wanie Twoja warto
— to jest co, co zawsze wyjdzie na jaw. Poczucie Twojej wartoci prdzej czy póniej zostanie odkryte przez Twoj dziewczyn — dlatego tak
wana jest praca nad nim. Posiadajc wysok warto i bdc jej wiadomym, tak naprawd nigdy wicej nie bdziesz musia zastanawia si nad
czymkolwiek w obecnoci kobiet. Jest to cecha tak atrakcyjna dla nich, e
w zasadzie drobne poprawki kosmetyczne pozostaej czci Twojego ycia
sprawi, e bdziesz niepokonany w relacjach z kobietami. Dlatego te
w tak duym stopniu niniejsza ksika bdzie dotyczy Ciebie, Twojego
ycia i budowania Twojej wartoci.
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7.1.3. Twoi znajomi
„Z kim si zadajesz, takim si stajesz” — ta stara maksyma jest jedn
z najciekawszych zasad, na które zwracam Ci tutaj uwag. Dla kobiety
wane jest to, jakimi ludmi si otaczasz… Ale czekaj — dla Ciebie
chyba to te powinno by istotne, nieprawda? Jeli otaczasz si ciekawymi ludmi, to s due szanse, e i Ty jeste ciekaw, intrygujc
osob. Prosta zasada, z której istnienia nie zdaje sobie sprawy wikszo spoecze stwa. Kobieta podwiadomie zwraca uwag na takie
mechanizmy. Jeli zadajesz si z narkomanami — wycignie na temat
Ciebie wnioski, e Ty równie jeste narkomanem. Jeli wszyscy Twoi
koledzy chodz na dziwki, to kobieta równie bdzie uwaa, e chodzisz na dziwki. Jeli Twoi znajomi bd ludmi na poziomie — to
dziewczyna stwierdzi, e masz wysoki poziom. Ta sytuacja jest analogiczna do poznawania kobiet przez swoich znajomych — w wikszoci
przypadków dziewczyna potraktuje Ciebie zupenie inaczej ni obcego
czowieka — bdzie podwiadomie przekonana, e jeli jej fajny kumpel
utrzymuje z Tob kontakt, to Ty równie musisz by OK.
Dlatego tak wane jest budowanie silnego krgu znajomych. Nie tylko
Twoje ycie stanie si barwniejsze i ciekawsze, lecz równie kobiety bd
Ci postrzega jako osob obyt w towarzystwie, Ty sam bdziesz si
lepiej czu wród ludzi, a dodatkowo poznasz mnóstwo dziewczyn
przez swoich znajomych. Z czasem powiniene stara si przejmowa
przywództwo w swoim krgu znajomych. To Ty powiniene by inicjatorem spotka , imprez, wspólnych wyj — to Ty powiniene decydowa, gdzie pójdziecie i co bdziecie robi. Przypominasz sobie, co
mówiem na temat przywódcy stada? To jest wanie to! Zaczynasz
powoli otacza si ludmi, którzy Ci szanuj, dla których staniesz si
przewodnikiem — zawsze bdziesz mia co ciekawego do powiedzenia
i zawsze bdziesz pomysodawc ciekawych sposobów na spdzenie
czasu. Dla kobiet jest to niesamowicie atrakcyjne.
Pamitaj równie o swojej rodzinie. Nie bd w tym miejscu skupia si
na caym temacie dobrych relacji z bliskimi. Raczej chodzi mi o sposób,
w jaki przedstawiasz dziewczynie swoj rodzin. Nie moesz nigdy mówi
o nich nic zego — sytuacja analogiczna do mówienia o przyjacioach.
Oczywicie rodziny si nie wybiera i czasem zdarzy si, e cz Twoich
bliskich jest faktycznie porbana i nie chciaby mie z nimi nic wspólnego.
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Dziewczyna jednak nie jest osob, która powinna tego wysuchiwa.
Tutaj podobnie — to, czego ona dowie si o Twojej rodzinie, bdzie
promieniowa na jej ocen Ciebie. Oczywicie pamitaj równoczenie
o tym, aby nie wstydzi si swoich krewnych, jeli na przykad Twoi
rodzice to proci ludzie i nie zawsze potrafi si przy niej zachowa
— nie zwracaj zupenie na to uwagi. Jeli dziewczyna bdzie widzie,
e szanujesz ich po prostu za to, e s, i za to, co Ci dali w yciu — czyli
przede wszystkim ycie — bdzie równie szanowa Ciebie. Nie ma
nic gorszego ni wstydzenie si swoich najbliszych. Staraj si zatem
przedstawia ich w jak najlepszym wietle, ale jak ju co zrobi, nawet
co tak krpujcego, jak puszczenie bka na salonach — to si nie
wstyd. Przyjmij to jak mczyzna, jak prawdziwy mczyzna. Pamitaj — nie masz wpywu na swoj rodzin, ale masz wpyw na to,
jak j odbierasz i jak j przedstawiasz. Od Ciebie zaley naprawd duo.

7.1.4. Twój wizerunek
Status spoeczny, czyli subiektywny sposób, w jaki postrzega Twój wizerunek spoecze stwo. Objawia si on przede wszystkim tym, jak jeste
traktowany przez innych ludzi, jak wygldasz, jak masz mow ciaa
i jak pozycj w spoecze stwie zajmujesz. Dlaczego wysoki status
spoeczny jest atrakcyjny dla kobiet? Osoba zajmujca wysok pozycj
w hierarchii posiada wadz, potrafi zapewni innym wiksze bezpiecze stwo ni kto bdcy w kacie na samym dole. S to podstawowe
wartoci, których kobieta oczekuje od mczyzny.
Status spoeczny to niejako odpowiednik przywództwa w stadzie. Oznacza, e masz za sob wiernych wojowników, którzy pójd za Tob w ogie .
Nie musisz by nawet samym przywódc, wane, i jeste blisko niego.
Wybierz si do zoo, zobacz, jak wyglda to w rodowisku zwierzt. Jaki
niesamowity posuch ma przewodnik stada w wiecie map. S to bardzo
pouczajce obserwacje, gdy pozwalaj nam — poprzez analogi — dostrzec, jakie instynkty rzdz wiatem ludzi.
Kto posiada wysoki status spoeczny: politycy, wojskowi, dyrektorzy,
muzycy, artyci, waciciele klubów, restauracji i innych przedsibiorstw.
Niski status spoeczny posiadaj: robotnicy fizyczni, bezdomni, „biedni
studenci” (w 99% biedni z wyboru, gdy nie jest ciko znale podsta144
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wow prac). Oznakami niskiego statusu s: niechlujne ubrania, brak
higieny, niemiaa mowa ciaa, baagan, kiepskie warunki mieszkalne.
Chciabym, aby odróni tutaj posiadanie pienidzy od posiadania
statusu. Moesz mie duo pienidzy, a by nielubianym, nieszanowanym
czowiekiem, który nie ma adnego posuchu wród ludzi. Status wie
si z tym, e jeste zawsze wysuchany przez ludzi, masz wpyw na to, co
dzieje si w Twoim yciu, i potrafisz traktowa innych ludzi z szacunkiem.
Nie musisz by prezydentem kraju, aby reprezentowa swoim wizerunkiem wysoki status spoeczny (zwaszcza e w naszym kraju nie jest
to obecnie dobry przykad). Wystarczy, e odpowiednio si ubierzesz
i bdziesz mie odpowiedni mow ciaa. S to cechy mczyzny w wikszoci przypadków podwiadomie uznawane przez kobiet za najistotniejsze u mczyzny. Do tego jeli ludzie automatycznie Ci szanuj, gdy
Ci poznaj — moesz by pewien, e instynktownie kobieta odbierze
pozytywnie Twoj pozycj.
Musisz przede wszystkim zacz sam siebie postrzega jako osob z wysokim statusem. Buduj go nieustannie poprzez denie do swoich marze , dojrzae decyzje i konstruktywne podejcie do relacji midzyludzkich. Nie przepraszaj bez powodu — wpywa to na spadek Twojego
statusu. Nie czuj si winny za wszystko, co dzieje si naokoo, za to,
e inni ludzie czego nie lubi w Tobie, za to, kim jeste. Bd pewien
swojej osobowoci, bd za ni odpowiedzialny. Wtedy inni ludzie zaczn j te szanowa i Twój status równie zacznie si podnosi.
Jeli chcesz budowa swój status spoeczny, nie szukaj poklasku u innych.
Nie musisz zawsze mie ich przyzwolenia na to, co robisz. Pamitaj,
e aby grupa Ci zaakceptowaa, wcale nie musisz wchodzi im w pup
swoim dziaaniem. Bardziej szanowa Ci bd za to, e robisz co
z wasnym przekonaniem. Równie to samo odnosi si do akceptowania
i pochwalania zachowa , które nie s zgodne z Twoimi zasadami. Nie
musisz nikomu mówi, e co jest wietne, gdy tak naprawd jest beznadziejne. To samo tyczy si kobiet, komplementów i pozwalania sobie
na zachowania, które Ci nie odpowiadaj. Tego typu sabo tylko obnia
Twój status i oddala Ci od osignicia jakiegokolwiek sukcesu w relacjach z kobietami. Miej zasady i trzymaj si ich mocno, a zyskasz szacunek
i powaanie.
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Jeli kobieta mówi Ci co, co Ci nie odpowiada, powiedz: „Spójrz mi teraz gboko w oczy i powiedz to jeszcze raz…”. Taki tekst od razu rozbraja dziewczyny, zazwyczaj nie maj odwagi, aby jeszcze raz powiedzie
to samo.
Zawsze tak jest, e ludzie o wyszym statusie spoecznym potrafi wcign w swoj rzeczywisto ludzi o niszym statusie. Równie kobiety
bd dostosowywa si do Twoich zasad i bd szanowa Twoje przekonania, gdy bdziesz posiada mocniejsz ram i bdziesz emanowa
pewnoci siebie.

7.2. Co nie jest atrakcyjne dla kobiet
W tym podrozdziale wymieni Ci dokadnie, jakie zachowania s najwikszymi odstraszaczami kobiet. Musisz wiedzie, e naley ich unika jak ognia.
Pierwszym bdem, jaki tutaj Ci opisz, jest podejmowanie tematów
rozmów, których naley unika: mier, smutek, religia, polityka, przykre
sytuacje, choroby, problemy finansowe. Jak ju doskonale wiesz, z kobietami naley rozmawia o emocjach, bo wanie w taki sposób one si
komunikuj. Zatem poruszajc jeden z powyszych tematów, automatycznie wzbudzasz w nich te negatywne emocje, które po chwili mog
zacz by wizane z Tob. Chcesz przecie, aby dziewczyna czua si
dobrze w Twoim towarzystwie i pozytywnie wspominaa kade spotkanie
z Tob. Opowiadanie jej o Twojej umierajcej babci nie wywoa tego
efektu. Wielu facetów próbuje w ten sposób wzbudzi w dziewczynie
lito, pokaza, jacy s wraliwi… No wanie — i tutaj przechodzimy
do kolejnej nieatrakcyjnej dla kobiet cechy.
Przesadna wraliwo. Tak, wanie wraliwo, zbytni romantyzm,
pokazywanie swoich saboci, uczu, pacz! Te wszystkie zachowania,
które s domen kobiet, bardzo czsto s wykorzystywane przez facetów,
aby pokaza dziewczynie, jacy oni s dobrzy, wspaniali. Uwierz mi jednak,
e kobiety maj to gboko gdzie… nie buduje to Twojej wartoci
— wrcz przeciwnie, stajesz si sabym, ciotowatym gociem, z którym
ona nie chce mie nic wicej wspólnego, w kadym razie na tle seksualnym.
Gej — najwikszym przyjacielem kobiety — to prawda… ale to kto
inny bdzie si z ni kocha. Zachowujc si w ten sposób, odbierasz
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sobie wszystkie atrybuty mskoci, obniasz podanie do zera, stajesz
si wrcz odraajcy… Teraz jednak zaprzeczysz i powiesz: ale w filmach
zawsze tacy mczyni zwyciaj — ycie to nie film! Zaprzeczysz
znów, mówic, e wszystkie Twoje koleanki chciayby dobrego, romantycznego, wraliwego mczyzn… Zobacz jednak, kto w tym momencie si z nimi pieprzy… To s wanie jedne z faszywych, spoecznych uwarunkowa . Kobieta chce mczyzny, a nie cioty! Zapamitaj to
na cae ycie i przesta robi co, co nie przynosi Ci efektów. Znam
wielu goci, którzy robi z siebie totalnych baznów. Opowiem Ci
pewn histori. Kiedy zaczem si spotyka z dziewczyn. Mój znajomy twierdzi, e umawiaj si ju od czterech lat, e chodzili kiedy
razem. Od niej z kolei usyszaem, e traktuje go wycznie jako przyjaciela i nic midzy nimi nie ma. Gdy si dowiedzia o caej sytuacji, zacz dzwoni do niej, mówic, e tak mu cinienie skoczyo, e chyba
pojedzie do szpitala. Jak mylisz, co on jej zademonstrowa swoim zachowaniem? Chcc wzbudzi lito, sprawi, e dziewczyna postanowia
zerwa z nim w ogóle kontakt… Nie rób takich rzeczy. To, e bdziesz
biadoli do dziewczyny w jakiejkolwiek sprawie, nie spowoduje, e jej
si zrobi Ciebie al i bdzie chciaa by z Tob… OK, zrobi jej si al,
ale tylko al… bo to bdzie aosne i tyle…
Chwalenie si… Czymkolwiek, Twoimi osigniciami, Twoimi pienidzmi, Twoim wynikiem w wyciskaniu na klatk, Twoim samochodem, chwalenie si czymkolwiek. To jest jeden z najwikszych elementów blokujcych kobiety, jaki moesz sobie wyobrazi. Nigdy nie
opowiadaj kobiecie o tym, co masz. Jeli co osigne, niech ona sama to zobaczy. Najlepiej trzyma wszystkie swoje tego typu atuty jak
najduej w ukryciu. Zdobywaj j swoim charakterem, a nie materialnymi
osigniciami. Ja staram si je wrcz ukrywa — jed sportowym
samochodem, ale czsto na pierwsze spotkanie przyjedam starym
daewoo… Jeli masz nawet duo pienidzy, jeste w czymkolwiek mistrzem — staraj si na pocztku ukrywa to. Bd skromny w sferze
swoich osigni, z drugiej strony bd dumny ze swojego charakteru.
Moesz by dumny ze swoich zasad, ze swoich przekona i ze swojej
wartoci. Kobiety czsto bd to postrzega jako arogancj, cwaniactwo
i zbytni pewno siebie. Uwierz mi jednak, e tymi sowami jedynie
testuj, czy jeste taki naprawd. Jeli przejdziesz ten test, czyli oczywicie
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bdziesz obstawa przy swoim i bezczelnie, z umiechem na ustach
potwierdza, e jeste aroganckim cwaniakiem, to Twoja warto osignie niewyobraalne poziomy. Dziewczyna ju Ci si nie oprze.
Bycie narzdziem. Nie ma nic gorszego ni stanie si narzdziem w rkach kobiety. Uwierz mi, e te najbardziej atrakcyjne maj swoich sugusów od wielu rzeczy: jeden odwozi je w nocy z imprez, na które nawet go
nie zaprosiy, drugi zabiera do drogich restauracji, jeszcze inny jest od
fundowania drogich wakacji, a nastpny od robienia za przyzwoitk do
klubu. Ci gocie nigdy nie zdobd tej kobiety, jednak ju sama chwila
pokazania si z ni jest dla nich nagrod. Jeli chcesz kiedykolwiek mie
jakikolwiek kontakt fizyczny z tak dziewczyn, pamitaj, e nie moesz
by w aden sposób narzdziem w jej rku. Jeli kobieta jest z Tob na
imprezie, stoicie oboje obok stolika i ona mówi, eby nala jej drinka
— nie daj si wcign w puapk. Przecie ona ma swoje rczki i musi
pokona t sam odlego co Ty. Jest to jedna z form testowania, czy
moesz sta si jej narzdziem. Oczywicie jeli odmówisz, ona zastosuje
na Tobie drugi test, obraajc si na Ciebie albo sugerujc, e jeste
niekulturalny. Po moim przeszkoleniu jednak wiesz, e to test, i nie
zwracasz na to uwagi. Szybko zauwaysz, e po chwili ona sama do
Ciebie przyjdzie. Pokazae, e nie moe Ci wchodzi na gow i Twoja
warto wzrosa. Dziewczyna przez pewien czas bdzie rozmawia
z innymi facetami, którzy nalewa jej bd drinki, ale wprawnym okiem
moesz zauway, e co chwil bdzie wraca wzrokiem do Ciebie. W tym
momencie Ty zaczynasz poznawa inne dziewczyny znajdujce si w pomieszczeniu. Zobaczysz, e ona po chwili dostanie biaej gorczki i sama
do Ciebie przybiegnie. Tak to si wanie robi!
Zazdro. To trudny temat. Zazdro to najbardziej niepodane zachowanie w kadej relacji, jednoczenie jest to najwikszy i najczciej
wystpujcy problem w kadym zwizku… Zazdro jednoznacznie
oznacza Twoje niskie poczucie wasnej wartoci. No bo niby co innego
miaaby oznacza? Skoro Ty nie pozwalasz dziewczynie wyj ze znajomymi na imprez, bo boisz si, e ona przepi si z kim innym, to jak
to moe wiadczy o Tobie? Dajesz w ten sposób do zrozumienia, e
moe si w ogóle zdarzy kto lepszy od Ciebie. A to z kolei oznacza,
e nie czujesz, i jeste wystarczajco dobry. Pamitaj — tak jak sam
siebie odbierasz, tak odbiera Ci te bdzie dziewczyna. Zazdro to
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uczucie obrzydliwe, wrcz ohydne… 99% facetów nie zdaje sobie jednak
sprawy, e postpuj le. Zupenie nie dostrzegaj tego, e pozostaj
pod wpywem tego silnego stanu emocjonalnego i tak naprawd dziaaj
cakowicie na swoj niekorzy. Pamitaj, to, na czym si skupisz w yciu,
z pewnoci Ci spotka — tak samo jest z zazdroci. Moesz mie niesamowit, wiern, cudown dziewczyn… Z powodu poczucia niskiej
wartoci bdziesz j jednak oskara cay czas o zdrad. Bdziesz si tak
zachowywa i po pewnym czasie tak zmczysz swoj dziewczyn, e nie
pozostanie jej nic innego, jak dostosowa si do Twoich oczekiwa
— w ko cu przecie i tak uwaasz, e ona Ci zdradza, wic nic si nie
zmieni. Rozumiesz ju teraz, jak to wyglda? Zapamitaj to sobie na cae
ycie, e wszelkie oznaki zazdroci tylko obniaj Twoj warto! A jeli
jaki go przystawia si do Twojej kobiety, to niewane, jaki by nie by,
musisz mu wprost powiedzie niecenzuralnie, eby nie przeszkadza…
Najlepiej przy niej, dosownie, z pen ram i pewnoci siebie.
Twoje saboci i problemy. Jeli mylisz, e kiedy zdobdziesz tak
wielk wiedz lub tyle pienidzy, e nie bdziesz mia adnych problemów w yciu, to bardzo si mylisz. Jedynymi ludmi bez problemów
s ci lecy na cmentarzu… Oczywicie dla niektórych posiadanie duej
iloci pienidzy wydaje si problemem — nie ma to z tym nic wspólnego… dziki nim moesz jednak przynajmniej mierzy si z problemami jak mczyzna z klas, podej do nich „w limuzynie”… Kady
z nas ma problemy, ja je mam i Ty je masz. By moe róni nas tylko
podejcie do nich. Wszystkiego na temat radzenia sobie z problemami
dowiesz si z rozdziaów dotyczcych osobowoci. Tutaj porusz ten
temat w kontekcie relacji z kobietami. Nie moesz da kobiecie klucza do wszystkich drzwi w Twoim domu. Opowiem Ci tutaj star histori Sinobrodego, napisan przez francuskiego pisarza Charles’a Perraulta. Pewnego razu y bardzo majtny mczyzna, który chcia si
oeni z jedn z córek jego ssiadki, wdowy. adna jednak nie chciaa
go polubi z powodu jego ohydnej niebieskiej brody, a do momentu, gdy nie zaprosi ich na przyjcie w swoim luksusowym paacu.
Uwiedziona przez niesamowity styl ycia modsza z córek przyja zarczyny. Wkrótce zostaa jego on i pani paacu, zaraz po tym
jednak niebieskobrody oznajmi, e musi wyjecha w wanej sprawie
w dug podró. Zostawi jej klucze do wszystkich komnat i skrzyni
z bogactwami. Powiedzia, e jest jedynie jedna maa sala na ko cu zamku,
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do której nie wolno jej wchodzi, i jeli do niej zajrzy, to rozbudzi w nim
wielki gniew i zo. Oczywicie pierwsz rzecz, jak zrobia ona po
jego wyjedzie, byo otwarcie owej komnaty; zrobia to tak szybko, e
prawie skrcia sobie przy tym kark, potykajc si o dywany. Obiecaa
posusze stwo Sinobrodemu, jednak jej chciwo i ciekawo sprawiy, e musiaa zama zakaz. Wchodzc do rodka, ujrzaa podog ca
we krwi i ciany obwieszone ciaami poprzednich modych on niebieskobrodego. Przeraona upucia na podog klucz, który cay zatopi
si we krwi. Natychmiast ucieka z tego pomieszczenia, jednak krew nie
daa si zmy z klucza, niezalenie od tego, ile czasu go czycia. Tej nocy
jej m powróci, jego plany ulegy zmianie. Przeraona próbowaa
udawa, e nic si nie stao, a nad ranem usyszaa, e musi zwróci mu
klucze. Mczyzna zapyta od razu, dlaczego na najmniejszym kluczu jest
krew. ona oczywicie udaa, e nie wie, jednak niebieskobrody w zoci
zacz jej zarzuca, e otwara zakazan komnat… i musi teraz wróci tam
i doczy do jego poprzednich on. Wyprosia ona jednak, e chce si
jeszcze pomodli przed mierci, wiedzc, e tego dnia maj odwiedzi j
jej bracia. W momencie, gdy Sinobrody mia ju odcina kobiecie gow,
zosta zamordowany przez jej braci, a majtek zmarego przeja ona.
Historia Sinobrodego i jego krwawej komnaty powinna na zawsze zapisa
si w Twojej pamici jako przestroga przed tym, aby nigdy nie wyjawia
kobiecie swoich sekretów. Twoja kobieta nie moe by równoczenie
Twoim najlepszym przyjacielem. Niestety, nawet pozornie dobrze wygldajcy, taki ukad wkrótce doprowadzi do tego, e dziewczyna Ci
rzuci… Stracisz dla niej warto. Pamitam, gdy mój znajomy by z pewn kobiet w zwizku przez kilkanacie miesicy. Byli naprawd jedn
z najszczliwszych par, jakie znam. Przez cay ten czas mój znajomy
ton jednak w powanych dugach. W pewnym momencie nie wytrzyma i opowiedzia jej o swojej fatalnej sytuacji finansowej. Mimo
zapewnie , e dziewczyna go rozumie i bdzie go wspiera w rozwizywaniu problemu, wkrótce go zostawia. Po prostu jego warto zmalaa do krytycznego punktu i kobieta nie chciaa wicej z nim by. Odrónij
tutaj kamstwo od niemówienia caej prawdy. Po prostu s takie sprawy
w yciu, o których Twoja kobieta, ani adna inna, nie powinna wiedzie.
Od wyalania si komukolwiek masz przyjació — oni Ci pomog,
zrozumiej Ci… Kluczyk od drzwi do komnaty z tymi wszystkimi czarnymi faktami z Twojego ycia i Twojej przeszoci musi jednak zosta
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w Twojej kieszeni. Dotyczy to zwaszcza takich kwestii, jak: problemy
finansowe, Twoje saboci, Twoja czarna przeszo. Pamitaj równie,
e niewskazane jest opowiadanie o tym, e kiedy bye jak ciota, saby
i niemski. Twoja dziewczyna nie musi o tym wiedzie, nawet jeli tak
byo. Pamitaj — swoj warto masz budowa, a nie burzy. To, co byo
kiedy, jest nieistotne. Liczy si tylko to, jakim czowiekiem jeste obecnie i jakie decyzje podejmujesz w swoim yciu!
Ostatnim popenianym przez mczyzn bdem, na jaki chciabym
Ciebie uczuli, jest zbyt powane podejcie do zwizku i zbyt szybkie
okazywanie swoich uczu. Nawet jeli znakomicie ukada Ci si z dziewczyn, spotykacie si ju kilka tygodni, mówic „kocham ci”, moesz
j bardzo szybko sposzy. To samo dotyczy zbyt szybkich deklaracji
formalizujcych Wasz znajomo. Nie moesz pokaza kobiecie, e
jeste ju zdobyty, e przestae by wyzwaniem. Moesz w jednej sekundzie straci dla niej ca warto.

7.3. Podejcie do seksu i pocaunków
Podejcie kobiet do pocaunków po czci nakreliem Ci ju w rozdziale
dotyczcym caowania si. Przypomn Ci jedynie, e kobiety zupenie
inaczej postrzegaj warto pocaunku ni Ty. Dla nich sam fakt pocaunku praktycznie nic nie znaczy. Jest to co pospolitego — robi to
cigle i z wieloma osobami. Lekko podchmielone, nawet te „najporzdniejsze” prdzej czy póniej cauj si z przypadkowymi mczyznami.
Wystarczy troch podania i gotowe… Cauj si równie z innymi
kobietami i jest to dla nich cakowicie normalne. Z drugiej strony wikszo mczyzn uwaa, e po pocaunku znajomo z kobiet przeradza
si w zwizek… Nic bardziej mylnego. Pocaunek nie ma nic wspólnego
z byciem razem. Ba, nawet seks nie ma z tym czsto za wiele wspólnego.
To, e przespae si z dziewczyn, nie czyni z Was pary. Pamitaj zatem,
e pocaunek to po prostu przyjemno dla Ciebie i dla kobiety. Zwizek
jest relacj bardziej powan, wymagajc duo wicej czasu i przemyle ,
zreszt na ten temat przeczytasz w rozdziale o zwizkach.
Przejdmy zatem do wisienki na czubku tortu, czyli seksu. Seks — w spoecze stwie pokutuje przekonanie, e to zawsze mczyzna moe wykorzysta kobiet, a seks jest czym, co ona moe mu ewentualnie da
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z siebie, czym, co traci…. To faszywe przekonanie nie ma nic wspólnego z rzeczywistoci. Powtarzam Ci jeszcze raz, e to kobiety mog
czerpa wicej przyjemnoci z seksu od nas. Jeli potrafisz zakomunikowa dziewczynie, e masz zdrowe podejcie do seksu — jako naturalnej
metody rozadowania Waszego napicia, które tworzyo si przez ca
ciek Perfect Dating, to ona równie odwdziczy Ci si tym samym.
Wtedy czeka Ci rewelacyjny, bezstresowy, wspaniay i niezapomniany
seks, z którego oboje bdziecie czerpa mas przyjemnoci. Kobiety lubi
seks, uwielbiaj seks i uprawiaj go z mczyznami, którzy równie maj
do niego bezstresowe i wyluzowane podejcie. Niestety, kolego, ale ycie
to równie nie bajka — praktycznie nie ma ju dziewic w Twoim wieku,
niewane, ile masz lat. Kobiety przeywaj swój pierwszy raz w bardzo
modym wieku i potem maj po minimum kilku partnerów. Musisz to
zaakceptowa i pogodzi si ze wiatem takim, jaki on jest, mimo e
moe on nie by zgodny ze wiatem Twoich ideaów. Dziewczyny maj
inne podejcie do seksu, bo po prostu one przewanie maj wikszy
wybór, jeli chodzi o partnerów. Jak to si mówi: „kada potwora znajdzie
swojego amatora”, w drug stron jest ju gorzej. Dlatego w mczynie
wyrabia si czsto nierealne, wzite z filmów i programowania spoecznego podejcie do seksu, jako do czego bardzo wyjtkowego. Seks nie
jest wyjtkowy dlatego, e jest seksem, tylko dlatego, e uprawiasz go
z t wanie, a nie inn dziewczyn — zrozum to i zapamitaj sobie,
równie moesz powiedzie to dziewczynie… Bardzo wane jest, aby
cay czas jej komunikowa, e rozumiesz, jak to wszystko funkcjonuje.
Dziki temu ona zrozumie, e w óku bdzie czu si z Tob komfortowo i e jeli si z Tob bdzie chciaa tylko przespa, to potem nie
bdziesz jej przeladowa przez cae ycie.

7.4. Oznaki zainteresowania ze strony dziewczyny
Kobiety wysyaj bardzo przejrzyste sygnay zainteresowania mczyzn.
98% facetów jednak nigdy ich nie rozpoznaje i nawet gdy seksowna
kobieta po prostu zjada ich wzrokiem, oni zastanawiaj si, co bd dzisiaj
je na obiad… Dzieje si tak, gdy my nie jestemy genetycznie przystosowani do odczytywania mowy ciaa. Z kolei wikszo kobiet posiada
t umiejtno na bardzo rozwinitym poziomie — s przystosowane
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w ten sposób, aby odczytywa jedynie po samej mowie ciaa, czego potrzebuj ich noworodki. W tym podrozdziale naucz Ci zatem, jak
wygldaj oznaki zainteresowania Tob kobiety i jak je rozpoznawa.
Jest to jedna z najprostszych umiejtnoci opisanych w niniejszej ksice,
musisz jednak pamita, e mowa ciaa jest swoistym rodzajem jzyka
i niektóre sygnay maj odmienne znaczenie w kontekcie, który je
otacza. Staraj si zatem patrze na kobiece ciao jako na cao — czy
sygnay w grupy i odczytywa poprawnie ich znaczenie.
Kobiety maj t przewag, e od razu rozpoznaj, jeli jeste nimi zainteresowany. Maj jednak ten problem, e nie potrafi zupenie kontrolowa tego, co same pokazuj. Ty moesz si nauczy doskonale operowa
jzykiem mowy ciaa (dalej znajdziesz cay rozdzia na ten temat) i jeli
nauczysz si równie dobrze rozpoznawa sygnay kobiet, to posidziesz
potn umiejtno.
Moesz by przekonany, e kobieta jest Tob zainteresowana, jeli:
x bawi si wosami, czciami ubrania lub biuteri,
x dotyka sama siebie, zwaszcza szyi lub nadgarstka,
x nachyla si w Twoj stron,
x dotyka Ciebie,
x przyjmuje pontne uoenie ciaa (np. zakada nog na nog,
poruszajc ni),
x gdy zamilkniesz, ona sama nawizuje rozmow,
x umiecha si w zakopotaniu,
x poda za Tob, gdy j prowadzisz,
x pozytywnie reaguje na Twój dotyk,
x sucha uwanie tego, co mówisz,
x umiecha si szczerze,
x maluje usta szmink przy Tobie lub oblizuje je,
x nie panuje nad swoimi nerwowymi tikami,
x patrzy w Twoj stron, gdy od niej odejdziesz,
x denerwuje si, bawic si rónymi przedmiotami znajdujcymi si
w pobliu,
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x pyta Ci o prozaiczne kwestie, jak wiek, imi, praca, pochodzenie,
x gdy ma chopaka, nie mówi o nim,
x ignoruje swoich znajomych i rozmawia z Tob,
x jest zazdrosna, kiedy mówisz o innych kobietach lub rozmawiasz
z nimi,
x poznaje Ci ze swoimi znajomymi,
x zwraca swoje ciao w Twoj stron, przyblia si do Ciebie,
x zmienia swoje plany dla Ciebie,
x stara si zaimponowa Ci,
x flirtuje z innym gociem, aby wzbudzi w Tobie zazdro,
x mieje si, gdy powiesz niemieszny art,
x siada Ci na kolanie.
Wszystkie te sygnay oznaczaj, e dziewczyna jest Tob zainteresowana.
Czasem jednak zwró uwag, e niektóre z nich pojedynczo mog by
zdradliwe — na przykad niektóre dziewczyny bawi si wosami przez
cay czas i nie moesz tego odczytywa jako sygnau zainteresowania.
Jeli jednak zauwaysz dowolne dwa z nich, to moesz by pewien, e
wszystko przebiega doskonale.
Uwaaj równie na typ kokietek. S kobiety (jakie 2%), które lubi
bawi si mczyznami, bardzo wredne przypadki — bd chciay Tob
manipulowa. Osobicie nie toleruj takich zachowa tak samo u mczyzn, jak i u kobiet i od razu zawsze ko cz tak znajomo. Kobiety
tego typu przewanie s straszliwie rozchwiane emocjonalnie, skrzywdzone przez kogo w przeszoci i ciko z nimi nawiza normaln
relacj. Dziewczyny te czsto zdaj sobie spraw z niewiadomych dla
reszty sygnaów i za ich pomoc owijaj sobie mczyzn wokó palca,
aby potem wykorzysta ich w jaki sposób. Bardzo lubi negowa takie
zachowania.
W wikszoci przypadków sygnay te jednak s szczere i moesz spokojnie odczytywa je jako oznaki zainteresowania. Moesz równie
sprawdza na rónorakie sposoby, czy dziewczyna jest Tob zainteresowana, poprzez niejako prowokowanie jej sygnaów. Podstaw tutaj jest
ulego wobec Twojego prowadzenia:
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x ona robi to, o co prosisz,
x poda za Tob,
x trzyma rk na Twoim kolanie, gdy j tam pooysz,
x opowiada o swoich zaletach, gdy o to zapytasz,
x siada tak, jak jej powiesz,
x jeli trzymasz j za rk, to ona poda za Tob.

7.5. Testy
Kobiety przejawiaj bardzo ciekawe zachowania, które nazywam ogólnie
testami. W tym podrozdziale dowiesz si, czym si odznaczaj, jak je
rozpozna i jak sobie z nimi radzi. Zaczniemy od czego banalnego.
Czy kiedykolwiek spotkae si z sytuacj, w której kobieta rozmawiaa
z Tob i nagle, oburzona jakim Twoim stwierdzeniem, powiedziaa:
„Obraziam si, nie rozmawiam z tob”, po czym odwrócia si, milczc?
Oczywicie 90% mczyzn, którzy nie maj pojcia o testach, w tym
momencie prezentuje jedno ze „wspaniaych” zachowa : przeprasza, prosi
o dalsz rozmow, uwaa, e dziewczyna faktycznie si na niego obrazia,
paszczy si przed ni i na wiele jeszcze innych sposobów uwacza swojej
godnoci. Oczywicie w tym momencie przegrywa test. Supek jego wartoci spada, czasem tak nisko, e dziewczyna zupenie traci zainteresowanie takim mczyzn.
Zacznijmy wic od pocztku: dlaczego dziewczyny Ciebie testuj? Robi
to, bo chc wiedzie, czy mog Ci zaufa. Takiej odpowiedzi z pewnoci
si nie spodziewae. Pewnie wydawao Ci si, e zachowuj si tak, aby
Ci skarci za co, co powiedziae, albo po prostu dlatego, eby zagra
zimn suk… Wcale tak nie jest. One po prostu chc wiedzie, czy jeste
spójny z tym, co robisz i co mówisz. Jeli ju zgrywasz twardziela, który
moe pi jak smok i nigdy nie wymiotuje, to chc wiedzie, czy tak jest
naprawd. Dlatego te testy s tak zakamuflowane — poniewa wikszo
mczyzn ich nie rozpoznaje i wtedy wpada w puapk. Kobiety chc
wiedzie, czy jeli kreujesz si na wartociowego, pewnego siebie mczyzn, faktycznie taki jeste. Obok mowy ciaa jest to ich drugie narzdzie, dziki któremu mog pozna, jaki jeste naprawd. A skd
bierze si u nich taka potrzeba — oczywicie za spraw innych facetów,
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przez goci z ma ram, z nisk samoocen, którzy w przeszoci je
skrzywdzili — i wystarczy raz, aby dziewczyna ju zawsze w przyszoci
musiaa testowa, cay czas sprawdza, czy faktycznie jeste OK, czy
moe tylko udajesz, eby dosta si do jej majtek. Postaw si na chwil
w sytuacji kobiety. Poznajesz faceta i jak mógby sprawdzi, czy on naprawd jest prawdziwym mczyzn, czy tylko takiego zgrywa? Przecie
nie zapytasz go o to wprost, skama moe kady. Teraz wró z powrotem do bycia mczyzn. To, jak zachowasz si w sytuacji nieszablonowej,
wanie wtedy, gdy dziewczyna zaczyna dziwnie si zachowywa, bdzie
wiadczy o Twojej prawdziwej naturze.
Do grupy testów naley równie kwestionowanie Twoich zachowa .
Podam Ci przykad. Wszystkie kobiety, które poznaj, ju od pocztku
dowiaduj si, czym si zajmuj. Oczywicie na pocztku moje szkolenia
s postrzegane jako nauka manipulacji, jako rady: jak dobra si do majtek
dziewczyny w pi minut. Niestety, ignorancja ludzi sprawia, e wszelka
nowa idea jest zawsze negowana. Wyobra sobie wic sytuacj, w której
poznaje mnie dziewczyna i dowiaduje si, e jestem nauczycielem podrywu. Momentalnie bdzie testowa moj osobowo, z obawy, e jej
godno jest zagroona. W jej wiadomoci cay czas dominuje przekonanie, e mógbym jakiegokolwiek mczyzn przeszkoli tak, aby j
przelecia. Jej mechanizmy obronne od razu si uaktywniaj. Oczywicie
ja nigdy nie bd si z ni kóci, spiera i wdawa w dyskusje. Jednym
ze sposobów radzenia sobie z tego typu testem jest karykaturalne wyolbrzymienie tego, co ona powie. W tym momencie mog zatem potwierdzi jej sowa i kontynuujc — nada im znamiona absurdu. Powiem
jej wtedy: „Tak, mog w pi minut tutaj nauczy kadego mczyzn
zachowa si tak, e pójdziesz z nim od razu do óka, i jeszcze niele
na tym zarobi — niezy sposób na ycie, nie?”. Oczywicie ona nie
spodziewa si takiej odpowiedzi… momentalnie jej schemat mylenia
zostaje zburzony i dziewczyna nie wie, co powiedzie — ja jestem gór.
Teraz, z mojego punktu widzenia, mog jej odpowiedzie, na czym polega
moja nauka. Powiem wic, e tak naprawd wiksza cz szkolenia polega na pracy nad sob, nad rozwojem swojej osobowoci w taki sposób,
aby naturalnie przyciga kobiety swoim charakterem. Dodam dalej,
e dua cz powicona jest zwizkom, komunikacji z kobietami,
i zaczn opowiada o jakimkolwiek rozdziale tej ksiki. Dostrzegasz
tutaj sposób, w jaki ja z nimi si komunikuj? Rozmawiam w ich jzyku,
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jestem szczery i zupenie spójny z tym, co robi, i za to kobiety szanuj
mnie i moj prac. Jest to zupenie inne podejcie ni to preferowane
przez nerdów, którzy cae dnie spdzaj na forach internetowych o podrywie, chowajc si za swoimi ksywkami i ukrywajc to, co robi, przed
kadym czowiekiem w realnym wiecie. W ten sam sposób zawsze traktuj tego typu testy, które one bd przeprowadza na Tobie. Mog testowa Ci w odniesieniu do Twojego wygldu, bdziesz mia na sobie co
oryginalnego, to zaczn to negowa — moesz to wtedy wyolbrzymi
w ten sam sposób, jak ja powyej.
Kolejnym sposobem radzenia sobie z testami jest ignorowanie ich. Niech
po prostu to, co ona powiedziaa, spynie po Tobie, niech nie wywouje
adnej reakcji z Twojej strony. To jest bardzo mocna technika. Moesz
równie w ten sposób traktowa facetów, którzy próbuj Ci sprowokowa swoim krety skim zachowaniem. Powiedzmy, e w jaki sposób
znegujesz dziewczyn — a ona oburzy si: „Co ty do mnie powiedziae?”.
Jeli w tym momencie zareagujesz, zaczniesz si tumaczy i wycofywa,
to przegrae. Mimo tego, e postpie dobrze, zachowasz si jak magik,
który swoj iluzj zachwyci ca publik, a po pokazie tumaczy wszystkie
swoje sztuczki. Cay czar pryska i ju nigdy wicej nie pójdziesz na jego
wystp. Tak samo jest i tutaj. Jeli powiesz co miesznego, co zaczepnego, znegujesz dziewczyn, to nigdy si z tego nie tumacz, nie mów
„artowaem” ani innych tego typu tekstów. Po prostu cakowicie zignoruj
jej sprzeciw i mów dalej. Oczywicie kreatywna dusza od razu tutaj moe
si sprzeciwi i powiedzie: „ artowaem, artowaem…”, a jeli ona si
uspokoi, Ty dodajesz z dzikim umieszkiem: „Tak naprawd nie artowaem”. Nie zmieniaj w aden sposób swojego zachowania. Na pocztku
wyda Ci si to moe trudne, ale z czasem dostrzeesz potg tego typu
postpowania.
Mówic o testach, nie mona pomin zej interpretacji. Dziewczyna mówi
Ci, e masz beznadziejn koszul (chce sprawdzi, czy jeste spójny z tym,
co nosisz), moesz odpowiedzie: „ wietnie, e ci si podoba”, „Czy ty,
kochanie, próbujesz mnie poderwa, bo jeli tak, to musisz wiedzie,
e na mnie trzeba lepsz bajer?”, „Co powiedziaa, bo nie usyszaem?
e co, e ci si podobam? No nie… ja ju jestem zajty, spróbuj szczcia
gdzie indziej!”, „Super, te ci kocham”, „Jeli chcesz zacign mnie
dzisiaj do óka, to musisz bardziej si postara”. Dostrzegasz moc, jaka
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kryje si w tego typu zachowaniach? Dajesz dziewczynie do zrozumienia,
e cakowicie masz gdzie to, co ona mówi, e jej negatywna opinia
zupenie nie wpywa na Twoj ram. Dodatkowo wyolbrzymiasz
sens jej sów, posdzajc j o to, e próbuje Ci poderwa. Zawsze
reaguj z umiechem, jeli ona próbuje uy testu, powiedz: „Biedna
kobieto, kochasz mnie tak bardzo, e nie kontrolujesz tego, co robisz…”.
Ostatnim sposobem radzenia sobie z tego typu testami jest zabawa
w kotka i myszk. Jednym z testów kobiet jest traktowanie Ciebie jako
narzdzia. W ramach testu dziewczyna moe zada Tobie takie pytania,
jak: „Potrzymasz mi torebk, a ja id do toalety”, „Kupisz mi drinka?”,
„Zrobisz nam zdjcie?”, „Podwieziesz mnie do domu?”, „Id go zapytaj
o co”. Jeli ulegniesz tego typu zachowaniom, to Twoja warto znacznie
spadnie w oczach kobiety, dasz si zmanipulowa i bdziesz niczym
wicej, jak chopcem na posyki. Robic zdjcie innym ludziom — masz
nisz warto spoeczn ni oni — przecie Ciebie na nim nie bdzie.
Oczywicie w tej kwestii jak zwykle zachowaj umiar, czasem moesz co
zrobi dla niej — ale zwaszcza w pocztkowych fazach znajomoci
musisz uwaa, aby nie sta si tylko jej krownikiem. Moesz zatem
zawsze zada czego w zamian, na przykad: „Kupi ci drinka, a ty
stawiasz nastpnego”. Jeli chce Ci zostawi torebk, moesz j wzi
i pozna w tym czasie dwie inne dziewczyny, proponujc im zakup tej
torebki. Przy okazji masz od razu wietny tekst na otwarcie relacji
z kolejnymi dziewczynami. Wykorzystuj zawsze sytuacj tak, aby Ci
sprzyjaa. Jeli dziewczyna daje Ci pienidze, eby kupi jej drinka, to
moesz powiedzie, e jeste striptizerem i musi Ci je wsun za bokserki, bo tylko w ten sposób przyjmujesz pienidze od kobiet. A potem
moesz wróci do stolika z jej drinkiem i dwoma nowo poznanymi
koleankami przy barze. Ona bdzie wtedy ukarana za prób uczynienia
z Ciebie swojego chopca na posyki. Jeli dziewczyna mówi Ci, e jest
spragniona, próbujc wyspi od Ciebie drinka, to moesz zawsze kupi
jej wod — to jest rozbrajajce. Dziewczyna moe Ci testowa, próbujc wzbudzi w Tobie zazdro — przychodzi jej kolega, a ona od razu
siada mu na kolanach, zaczyna si do niego asi. Oczywicie w tym
momencie Ty cakowicie ignorujesz spraw i za chwil przyprowadzasz
do stolika swoje dwie pikne koleanki.
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Gdy ju test jest tak perfidnie oczywisty i dziewczyna zrobia po prostu
z siebie idiotk, moesz udawa, e nie syszysz, co mówi, pytajc przesadnie: „Nie usyszaem, robi… co? Nie rozumiem, niewyranie mówisz…
Co? Jeszcze raz? Co? Powtórz? Narobi? Przerobi? Co?”. Dziewczyna dostrzee, e traktujesz j jak idiotk — i taki jest Twój cel. Gdy
ona próbuje zrobi z Ciebie gupka, niech sama polegnie od swojej broni.

7.6. Dziewczyna ma partnera?
Przewanie dziewczyna stosuje tego typu tekst, gdy chce Ci spawi albo
przetestowa. Powiniene to zignorowa, ewentualnie zgasi dobr ripost: „Znamy si dopiero pi minut, a ty zaczynasz ju mi opowiada
o swoich problemach?”, jak to mawia mój przyjaciel Janek. Ewentualnie
zawsze moesz zaintrygowa j maym wyolbrzymieniem: „To bardzo
si ciesz, e znalaza kogo, kto spenia wszystkie twoje oczekiwania
i jest prawdziwym mczyzn, którego potrzebujesz i na którego zawsze
moesz liczy”. W tym momencie dziewczyna zacznie sama Ci zaprzecza i opowiada, jaki to on jest zy i nieodpowiedni. Sam nigdy w tym
momencie nie neguj jej chopaka. Wywoasz reakcj przeciwn do zamierzonej — dziewczyna zacznie go broni i by po jego stronie. Takie
to ju z nich s manipulatorki. Jeli natomiast mówisz o nim dobrze,
ona sama zacznie o nim mówi le. A skoro tak mówi, to uwiadamia
sobie, e on faktycznie nie jest taki, jaki powinien by.
Znakomitym tekstem jest cakowite zignorowanie jej uwagi: „Ale ja nie
chc by twoim chopakiem, chc ci tylko pozna”. Rozbraja od razu
jej mechanizmy obronne. Czsto dziewczyna, która tumaczy si, e ma
chopaka, w rzeczywistoci jest sama. Wtedy oczywicie tylko ignorujesz
jej uwag albo odpowiadasz krótkim: „Ja te mam dziewczyn”. I rozmawiasz dalej. Gdy dziewczyna poczuje Twoj wysok warto i bdzie
chciaa Ci bliej pozna, sama powie Ci, e nie ma chopaka. Wtedy
moesz j znegowa, mówic, e jest kamczuch.
Spotykasz dziewczyn i znakomicie Wam si rozmawia. Dostajesz od niej
numer telefonu i po jakim czasie dowiadujesz si, e obecnie ju z kim
jest. Tutaj mamy trzy moliwoci: jest z nim, ale chce zerwa; jest z nim
i chce zacz spotyka si z Tob po kryjomu; jest z nim i jest szczliwa,
ale tak j oczarowae, e mogaby i z Tob do óka.
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Ksiga zwizków, podrywu i seksu dla mczyzn

Pierwsze wyjcie, czyli sytuacja, gdy kobieta ma kogo, ale narzeka na
niego i jest gotowa z nim zerwa. Jest to najbardziej typowy przykad
kobiecych zachowa , jaki istnieje. Przez lata obserwacji doszedem do
wniosku, e dziewczyny uwielbiaj zakadki, jak to kiedy powiedziaa
moja przyjacióka Paulina — s jak mapki — nie puszcz si jednej
gazi, zanim nie zapi drugiej. Przewanie zanim zerw ze swoim
obecnym chopakiem, musz mie na oku kogo nowego, z kim bd
mogy si spotyka. Czsto wic bdzie tak, e poznasz fajn kobiet,
ona bdzie chciaa zacz spotyka si z Tob, lecz wczeniej bdzie
musiaa zerwa ze swoim obecnym facetem. To typowe i normalne. Nie
oceniaj jej le — po prostu one takie s. We jednak pod uwag, e jeli
przed zerwaniem przepi si z Tob, to istnieje due prawdopodobie stwo, e w ten sam sposób zako czy kiedy zwizek z Tob.
Druga sytuacja jest najbardziej pokrcona. Przewanie trwaj w niej
kobiety, które s bardzo sabe psychicznie. Nie maj na tyle odwagi,
aby rozsta si z chopakiem, wic na boku maj kochanków, którzy dostarczaj im pozostaych emocji. Osobicie nie toleruj tego typu zachowania. Jeli ma to by przygoda na jedn noc — nie ma sprawy, ale
z pewnoci nie powiniene duej spotyka si z t dziewczyn. Przewanie tworz one chore ukady, stosuj intrygi i prdzej czy póniej
bdziesz mia z jej powodu wicej kopotów ni przyjemnoci.
Trzeci przypadek równie jest prosty. W pewnym momencie bdziesz ju
tak silnie przyciga do siebie kobiety, e po prostu nie bd mogy Ci
si oprze. Spójrz na to w ten sposób, e obecnie mao jest szczliwych zwizków, wic po co jeszcze zmniejsza t liczb. Najlepiej po
prostu odpu sobie tak dziewczyn — jest mnóstwo atrakcyjnych
kobiet dookoa, wic nie ma co pakowa si w tego typu sytuacje. Historia na jedn noc i tak zniszczy zwizek dziewczyny. Jeli planowaby co na duej, to we pod uwag, e dziewczyna z pewnoci jest
przywizana emocjonalnie do swojego faceta i atwo o nim nie zapomni.
Doradzam Ci tutaj, aby odpuci. Jeli chcesz, to pakuj si w to, jednak
przekonasz si sam, e nie warto.
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