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Czy flirtu mona si nauczy?

Moe to bdzie dla Ciebie duym zaskoczeniem, ale flirt jest bardzo podobny do wystpie publicznych, jazdy samochodem czy
pywania. Wystpie publicznych lub jazdy samochodem czowiek
uczy si przecie od podstaw i moe osign dowolny poziom
kompetencji, ale tylko pod warunkiem, e woy w wiczenie tych
umiejtnoci czas, energi, a czsto take pienidze.
Nie bez powodu flirt porównuj do takich czynnoci jak pywanie. Tu take poza sam kwesti tego, e zarówno flirt, jak i pywanie jest umiejtnoci, to i w jednym, i w drugim przypadku musi
co „zaskoczy”. Jeeli pamitasz swoje pocztki w nauce pywania,
to pewnie wiesz, e najpierw robie pewne rzeczy na sucho, póniej
pywae z koem, moe kto Ci podtrzymywa, machae rkami
i nogami jak dure — a do momentu, gdy co „zaskoczyo”, czyli
pojawi si pewnego rodzaju „klik”. Od tamtej chwili utrzymywae si
ju sam na wodzie bez niczyjej pomocy. Jedni nauczyli si pywa
bardzo szybko, drudzy musieli troch nad tym popracowa. Póniej
jednak kady ju tylko szlifowa technik i uczy si innych rzeczy:
nurkowania, wstrzymywania oddechu pod wod, szybkiego pywania
w danej pozycji itd. We flircie równie pojawia si „klik”. Dla osoby
mocno pocztkujcej start moe wydawa si bardzo trudny, ale gdy
ju zaapie, o co w tym wszystkim biega, to leci mocno z górki.
W spoecze stwie istnieje powszechne przekonanie mówice o tym,
e z pewnoci siebie lub umiejtnociami uwodzenia trzeba si urodzi. Szczerze mówic, to jedna z najwikszych bzdur, jakie kiedykolwiek syszaem. To tak, jakby trzeba byo si urodzi z umiejtnociami
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Jak poderwa dziewczyn?

gry w kosza lub jazdy na deskorolce. A znam dobrze historie takich
ludzi jak Michael Jordan czy Tony Hawk, którzy osignli sukcesy
tylko i wycznie dziki swojej pracy. Jordan nie potrafi tak po
prostu robi wsadów — ale nauczy si tego, bo ciko trenowa.
Spdza setki godzin na siowni, na boisku, a take doszkalajc si
w strategiach gry w koszykówk od strony teoretycznej. Dziki temu sta si legend. Historia Tony’ego Hawka jest bardzo podobna. Prawda jest taka, e jeeli wemiemy pod lup jakichkolwiek
ekspertów i specjalistów w danej dziedzinie, to si okae, e s oni
w czym tak dobrzy, poniewa w opanowanie danej umiejtnoci woyli mnóstwo czasu i energii. Kiedy nawet zrobiono badania, dziki
którym stwierdzono, e jeeli chcesz by w czym ekspertem wiatowej sawy, to musisz powici na nauk tego okoo 10 000 godzin.
Tak, wiem, e to duo, ale pamitaj, i mówimy o osigniciu wiatowego poziomu, czyli na przykad o zostaniu drugim Chopinem,
jeli chodzi o gr na fortepianie.
Jednak o nic si nie martw. Ty nie musisz powica 10 000 godzin
na nauk flirtu czy uwodzenia. Bdziesz zadowolony ze swoich efektów duo wczeniej. Na co dzie jestem trenerem relacji damskomskich i wicz mczyzn, którzy maj niski poziom pewnoci siebie
oraz s mao towarzyscy lub mao uwodzicielscy. Zdecydowana
wikszo z nich osiga wietne efekty ju na moim szkoleniu, czyli
po 10 lub 20 godzinach treningu. Takie szkolenia s bardzo intensywne i dlatego mona duo osign w krótkim czasie. Intensywno
dziaania jest niezwykle istotna. Mona j porówna do zwykej pracy biurowej: ludzie, majc do dyspozycji osiem godzin pracy dziennie,
robi wszystko w ten sposób, aby swoj prac rozoy na pene osiem
godzin. Osoby, które nie pracuj na godziny, tylko na efekt — t sam prac mogyby sko czy po godzinie lub dwóch. Przestarzay system edukacyjny oraz niska kultura pracy w wielu firmach s przyczyn tego, e spoecze stwo traci wiksz cz ycia, wykonujc
przez osiem godzin dziennie co, co mogliby zrobi duo szybciej.
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Nie chc wic, aby patrzy na flirt pod ktem tego, ile czasu
trzeba powici na bycie dobrym w kontaktach z kobietami. Powiniene raczej skupi si bardziej na intensywnoci tego, co bdziesz
robi. Znam mas osób, które ucz si flirtu, jednak robi to le.
Chodz po dwa razy w tygodniu do klubów i podchodz do przykadowo trzech kobiet kadego wieczoru. Jak atwo policzy, daje
to 24 kobiety w miesicu. Dobrze wygldajcy i dbajcy o siebie facet spodoba si rednio co drugiej kobiecie, czyli mamy 12 kobiet,
z którymi takie osoby mog prowadzi interakcje. Jednak nie kada kobieta jest wolna, nie kada liczy na szybki flirt, nie kada
spodoba si pod pewnymi wzgldami mczynie, który j uwodzi,
a take ten mczyzna nie kadej si spodoba na dalszych etapach
poznawania. Bardzo obiektywnie rzecz biorc: z 24 kobiet zostan
moe 3 – 4, z którymi doprowadzi si do sytuacji wysoce intymnej.
Moje wyliczenia traktuj bardzo luno, poniewa w zalenoci od
osoby mog si one bardzo róni. Jednak uredniajc, wyglda to
tak, jak przedstawiem.
Teraz zauwa, e w momencie gdy kto przychodzi do mnie na
coaching lub sam bierze si za poznawanie kobiet, przy okazji bierze
to na powanie i wie, e intensywno jest bardzo wana, wic podchodzi on do 12 kobiet w cigu dnia i do 12 kobiet kadego wieczoru,
gdy idzie na imprez. Wystarczy mu wic jeden dzie , na przykad
pitek lub sobota, aby dorówna poziomem komu, kto wiczy
przez cay miesic. W rozliczeniu dugoterminowym ma to przeoenie na to, e w cigu miesica robi on takie postpy jak osoba, która
zbiera dowiadczenia przez kilka lat, ale w sposób mao intensywny.
A teraz zadaj sobie pytanie: „Jak czsto poznaj nowe kobiety?”.
Czy bdc w klubie, podchodzisz przynajmniej do trzech reprezentantek pci piknej? Czy podchodzisz na ulicy do jakichkolwiek dziewczyn? Jeeli nie, to jeste bardzo daleko w tyle w porównaniu do
osób, które chc by dobre we flircie z kobietami i dlatego praktykuj.
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Flirtu mona si nauczy, i to bez wikszych problemów. Jednak dziaanie bez odpowiedniej teorii moe poprowadzi Ci w z
stron. Z kolei sama odpowiednia teoria bez dziaania da Ci jedynie poczucie tego, e wiesz duo. Dlatego te uczulam Ci na to,
aby mia na uwadze fakt, e musisz posuwa si do przodu w kwestii
praktyki oraz uczy si wicej o relacjach damsko-mskich. Tym
zapewnisz sobie permanentny sukces. Nikt nie rodzi si z jakimi
szczególnymi umiejtnociami. Nie ma genów talentu ani „smykaki”
do czego. Jeeli wierzysz w takie brednie, to sugeruj Ci sign
do profesjonalnych bada na temat talentu i genów — przekonasz
si, e wszystko, o czym mówi, jest prawd.
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Na co kobiety zwracaj uwag
w pierwszej kolejnoci,
widzc faceta?

Jak ju wiesz — yjemy w kulturze, w której najpierw patrzymy na
wizualno i prezencj nowej osoby, a dopiero póniej na to, kim
ta osoba jest, jaki ma charakter, co sob reprezentuje od wewntrz.
Przycigamy wygldem, zatrzymujemy charakterem. Dlatego te nie
chc Ci okamywa i mówi, e kobiety w pierwszej kolejnoci zwróc uwag na to, kim jeste. Nikogo to na pocztku nie bdzie zupenie interesowa. Wygldasz le — odpadasz. ycie jest okrutne
i ludzi selekcjonuje si bezwzgldnie. Aby jednak wypad jak najlepiej w trakcie tej wanie selekcji, która za kadym razem jest dokonywana na Tobie, gdy starasz si pozna nowe osoby — podziel si z Tob konkretnymi radami, które pomog Ci znaczco
w tym, jakie wraenie wywierasz na innych.
Pewnie Ci si wydaje, e dam Ci kilka rad odnonie wygldu,
ubioru lub Twojej sylwetki. Wybacz, ale ja niestety nie patrz na
nikogo i na nic tak powierzchownie. Znam osobicie goci, którzy
wygldaj Niesamowicie. Przez due N. Nosz modne ciuchy, maj
idealnie zrobione fryzury, maj wietne rysy twarzy, s dobrze zbudowani — a w ich yciu nie ma adnych, kompletnie adnych kobiet.
Czy to w ogóle moliwe? O tak, poniewa prezencja to nie tylko
tych kilka rzeczy, o których wszyscy myl. Prezencja i wizualno
to co wicej.
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W prezencji chodzi gównie o to, jakie informacje przekazujesz
podwiadomie poprzez to, jak wygldasz i jak si zachowujesz.
Aby to lepiej zrozumia, wyobra sobie mczyzn, który wyglda jak
model, ale chodzi zgarbiony, z adn dziewczyn nie potrafi utrzyma
kontaktu wzrokowego, ma cay czas smutn min, a do tego niewiadomie bawi si swoimi palcami, pokazujc w ten sposób przeywane
przez siebie skrpowanie. Czy on dla kogokolwiek bdzie atrakcyjny?
Co z tego, e wyglda wietnie, skoro wystarczy sekunda, aby stwierdzi, i jest on zakompleksiony, niemiay, nie akceptuje samego
siebie i nie lubi tego, kim jest. Widzisz wic, e wygldanie atrakcyjnie
to nie tylko ubranie czy fryzura. Jednak s to podstawy, o których
te Ci musz koniecznie powiedzie.
Nieraz zdarzyo mi si dokadnie wypyta róne kobiety, na co
zwracaj uwag w wygldzie faceta, którego wanie poznay. Pe
pikna najczciej wymieniaa rzeczy podobne do tych, do których
sam zawsze u siebie przykadaem wag, czyli:


umiech



ubiór



fryzura



buty



schludno i czysto ogólna



postawa



spojrzenie



zapach

Poza tym jest kilka kwestii, które podwiadomie bardzo mocno
wpywaj na nasz odbiór przez innych, a ze wzgldu na to, e rzadko
si o nich mówi, pe pikna oraz mczyni po prostu nie zwracaj
na nie uwagi w sposób wiadomy, czyli zgodnie z zasad: „Wiem,
e to take si liczy”. Pozwól wic, e ja dopeni t list. Te wane
kwestie to:
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otwarto na innych,



co dokadnie kto robi ze swoimi oczami,



jak kto czuje si wród innych,



czy zwraca na siebie uwag,



jakie ma nastawienie do otoczenia,



energia,



z kim przyszed,



czy wida, e lubi samego siebie i e si akceptuje.
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Powiem Ci po kolei, dlaczego akurat te wszystkie rzeczy wymienione powyej s takie wane oraz, na co powiniene przy nich
zwróci uwag.
Umiech. Kada zdroworozsdkowa, mylca dziewczyna —
widzc gocia, który chodzi smutny, z dziwnym wyrazem twarzy, bez
jakiegokolwiek umiechu na ustach — nie myli sobie o nim zbyt
dobrze. Wrzuca go do tej samej szufladki co wszystkich innych socjalnych psychopatów przemieszczajcych si ulicami miast. Oni
nawet nie id — oni si przemieszczaj. Mamy w Polsce tak duo
smutnych, schorowanych i narzekajcych ludzi, e jeeli idziesz przez
miasto po prostu zwyczajnie umiechnity i radosny, to ludzie patrz
na Ciebie jak na wariata. Jednak wydwik caociowy jest jak najbardziej pozytywny. Postaw si na miejscu dziewczyny. Spotykasz
przez cae ycie samych smutnych facetów, a tutaj nagle koo Ciebie
przechodzi umiechnity, atrakcyjny mczyzna. Czy nie jest to dla
Ciebie intrygujce? Jeeli kto taki by podszed do Ciebie i zacz
z Tob rozmawia, to, bdc na miejscu kobiety, na pewno daby
mu szans. To fakt, e kobiety o niebo lepiej reaguj na mczyzn,
którzy podchodz do nich umiechnici. Wiedz, e oni „przybywaj
w pokoju” i maj dobre zamiary. A jeeli kto podchodzi do kobiety
smutny i ma na twarzy typowe spicie, wówczas staje si podejrzany.
Moe on chce mi co zrobi? Moe chce mnie okra? Nie wiadomo,
co myle o kim takim.
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Ubiór. Wane, aby ciuchy byy dopasowane do osoby, która je
nosi. Nie mog by za due, poniewa bd wisie na kim tak,
jakby zaoy na siebie worek po ziemniakach. Nie mog by te za
mae, bo bdzie to wyglda, jakby pomyli swoj szaf z szaf
modszego brata. Ubrania powinny by maksymalnie dopasowane.
Ostatnimi czasy popularny sta si standard „slim fit”, czyli wytaliowane bluzki, koszule, T-shirty, bluzy. Do tego spodnie proste lub
rurki — to styl, który jest obecnie wysoce preferowany. Kiedy pod
wpywem rónych subkultur i mody z Zachodu, która docieraa do
nas z duym opónieniem, nosio si wszystko za due, za szerokie,
za dugie — nosio si workowate koszule czy spodnie z szerokimi
nogawkami. Dzi oblatuj mnie po caym ciele ciarki, gdy nawet
w duych miastach widz mczyzn, którzy zatrzymali si z mod
w XX wieku. Czasy si zmieniaj, moda take — bd wic elastyczny
i równie si zmieniaj. Wywal ze swojej szafy wszelkie staromodne
ubrania, które do Ciebie nie pasuj i w których ju si nie chodzi.
Id do dobrych sklepów z ciuchami, najlepiej w okresie przecen i obkup si od góry do dou za grosze. Jeeli wybierzesz odpowiedni termin i trafisz do odpowiedniego sklepu, to zaufaj mi — moesz kupowa T-shirty za 5 – 10 z, koszule za 20 – 30 z, a spodnie za 30 – 50 z.
Powtarzam: w naprawd bardzo dobrych sklepach. Jeeli nie wiesz,
kiedy s przeceny, to oczywicie Ci podpowiem: gdy ko czy si jeden
sezon, a zaczyna drugi. W styczniu i lutym masz przeceny, poniewa
wychodzi sezon zimowy, a wchodzi wiosenny. W maju/czerwcu masz
przeceny z wiosennego na letni, we wrzeniu/padzierniku zazwyczaj
z letniego na jesienno-zimowy. Duo te zaley od danej marki.
Fryzura. Zapu troch wosy i id do dobrego fryzjera. Za obcicie zapacisz rednio 40 – 60 z, ale jeeli dobrze wybierzesz, to
zostaniesz super obcity. Na Twojej gowie nie moe istnie take
upie, uywaj wic dobrych szamponów, dbaj o swoje wosy. Nie
mog by tuste, nie mog by brudne. Myj je codziennie. Staraj si
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ukada swoj fryzur: uywaj grzebienia i rk w poczeniu z elami,
kremami lub lakierami do wosów (w zalenoci od preferencji).
Buty. Nie bd Ci wspomina o stylu butów, bo to zaley od
Twojego ubioru i stylu. Za to wspomn o czystoci butów. Jeeli s
one skórzane: obowizkowo pasta do butów i szczotka do czyszczenia. Na czyste buty naó past na kilka minut, a nastpnie dobrze
wypoleruj szczotk. Jeeli s z innego materiau: we namoczon
szmatk i przetrzyj. Moesz je przetrze, uywajc wody z mydem,
a nastpnie na sucho. Jeli przyszedby do mnie na szkolenie
w brudnych butach, to wyleciaby szybciej, ni by si na nim znalaz.
Buty s wizytówk mczyzny. Nie mog by w smugach, w bocie
czy cae w kurzu. Na miejscu kobiety olabym kadego faceta, który podszedby do mnie w cholernie brudnych butach.
Schludno i czysto ogólna. Na Twoich ubraniach nie moe by
plam, a do tego powinny by one wyprasowane i pierwszej wieoci. Nie dziel rzeczy na brudne, czyste i „mona jeszcze chodzi”,
tylko jeeli wychodzie w czym kilka razy — to najwyszy czas to
wypra. Jeeli Twoje ciuchy leay gdzie zmitolone, uyj elazka
i wyprasuj je. Moesz mie najmodniejsze ubrania, ale jeeli nie zadbasz o to, jak wygldaj i jak pachn — to bdziesz porównywany
do menela. Odnonie schludnoci i czystoci — popatrz równie
na swoje paznokcie, na zby oraz na wszelkie moliwe miejsca, w które mogaby zajrze jaka dziewczyna w sytuacji towarzyskiej lub intymnej (!). Zadbaj o to, aby po prostu utrzymywa higien na jak
najwyszym poziomie.
Postawa. Chod wyprostowany, z gow prosto, barki lekko do
tyu, nie bujaj si jak skate ani nie wo jak dres. Klatka wypita
lekko do przodu. Sta przed lustrem i przewicz róne postawy, tak
aby wyglda jak najbardziej msko. Moesz pooglda filmy, w których aktorzy s „facetami alfa”, i podejrze ich mow ciaa — wzoruj
si na tych, którzy maj wietn postaw. Podejrzyj take postawy
osób niemiaych, aby zobaczy, jak nie powiniene si zachowywa.
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Popro o pomoc swoje koleanki, aby Ci powiedziay, co w Twojej
mowie ciaa jest nie tak. Miej pewn siebie postaw, ale pamitaj,
aby nie przesadza.
Spojrzenie. Rozlunij oczy — wiele razy silnie je zamykajc i otwierajc w krótkim czasie. Nie otwieraj oczu na maksa, poniewa bdziesz wyglda jak pun na dopalaczach oraz skrajnie towarzysko.
Stajesz si bardziej atrakcyjny, jeeli masz lekko przymruone oczy.
Nie ruszaj nimi za szybko, niech ruchy gaek ocznych bd powolne i spokojne. Implikujesz wtedy równie spokój wewntrzny. Staraj
si patrze kademu gboko w oczy — w szczególnoci kobietom.
Zapach. Uywaj antyperspirantów — i to dobrych antyperspirantów! Wydaj te 10 z na to, aby mie antyperspirant dobrej marki, który bdzie realnie powodowa, e zmieni si zapach Twojego
potu. Pamitaj, e antyperspiranty nie dziaaj w ten sposób, i
cakowicie blokuj wydzielanie potu, a jedynie zakócaj jego wydzielanie i nadaj mu inny zapach. Mówic bardziej wprost: dziki
temu nie mierdzisz. Szczerze polecam Ci nie stosowa dezodorantów, tylko lepiej pod pachy co w kulce lub sztyfcie. Zadbaj równie
o posiadanie dobrych perfum. S firmy, które produkuj zamienniki drogich perfum — moesz skorzysta z takiej opcji lub kupi
orygina normalnie w drogerii. Wane jest, aby pachnia jak najlepiej,
poniewa kobiety maj o wiele lepszy wch od mczyzn, a zapach
niesamowicie wpywa na to, jak kogo odbieraj.
Teraz troch o rzeczach z drugiej listy, tych podwiadomych:
Otwarto na innych. Tutaj wykada si masa goci, którzy wietnie zadbali o swoj prezencj, ale maj nieodpowiednie przekonania i podejcie. Idc na imprez lub bdc gdziekolwiek na ulicy
i chcc pozna jakie kobiety, musisz by otwarty na innych ludzi.
Musisz podchodzi do poznawania innych z czym, co bdzie wprawia Ci w stan euforii. Otwórz si na innych sercem i umysem.
Chciej to robi i traktuj to jako przygod lub zabaw. Wtedy te mnóstwo w Twoim yciu si zmieni, poniewa przez mikrozachowania
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nie bdziesz przekazywa tego, e boisz si innych i e w rzeczywistoci nie chcesz nikogo pozna. Otwarto, otwarto i jeszcze raz
otwarto. Musi to wychodzi z gbi Ciebie. To nie moe by jedynie
zasyszane przez Ciebie przekonanie. Musisz tym y. Powiedz sobie szczerze: chc poznawa innych, jestem otwarty na to, aby nawizywa nowe znajomoci, nie boj si kontaktu z ludmi i akceptuj ich takimi, jakimi s.
Co dokadnie robisz ze swoimi oczami. Czy jeeli patrzysz na
piersi jakiej kobiety i ona to zauway, to udajesz, e wcale si nie
patrzye? Czy przy duszym kontakcie wzrokowym spuszczasz oczy
w dó? Czy przebywanie w pobliu kobiety sprawia, e ona Ci
oniemiela i dlatego patrzysz gdzie w bok? To wane, aby zawsze
patrze tam, gdzie si chce patrze, oraz nigdy nie spuszcza wzroku
jako pierwszy. Twoje spojrzenie musi by wrcz bezczelne. Patrz
na dan dziewczyn tak dugo i tak mocno, jak tylko moesz. Niewielu jest goci, którzy potrafi robi co takiego. Kobiety bd Ci
ceni za to, w jaki sposób na nie patrzysz.
Jak czujesz si wród innych. Czy przytacza Ci nowa sytuacja?
Czy starasz si wkrci w to, co robi inni? Czy czujesz si komfortowo, poznajc obcych? Przekraczaj swoje granice i rób wszystko,
aby za kadym razem czu si tak, jak tylko najlepiej si da. Pokaesz w ten sposób, e jeste towarzyski i odwany. Nie uciekaj od
towarzystwa, nie stój z boku, nie bd tylko biernym obserwatorem.
Pe pikna kocha goci, którzy czuj si dobrze w kadej sytuacji
i w kadym towarzystwie.
Czy zwracasz na siebie uwag. Jeeli tak — to czym? Czy robisz
to specjalnie? Osoby, które na si staraj si by liderami, s le
odbierane przez innych, bo zachowuj si niczym skaczce wokó
klauny. Jak wygldasz? Czy ze wzgldu na swoj ogóln prezencj
inni na Ciebie patrz? Czy wietnie ta czysz? Czy jeste w otoczeniu piknych kobiet? Im wicej osób na Ciebie patrzy i Ci podziwia — tym lepiej dla Ciebie. Nie bd cich myszk, która stoi

Kup książkę

Poleć książkę

68

Jak poderwa dziewczyn?

gdzie z boku i nikt jej nie widzi. Kobiety podaj osób, które s
przebojowe i które potrafi zainteresowa swoj osob na odlego.
Jakie masz nastawienie do otoczenia. Jeli masz „zy dzie ”, to
nie przychod do klubu tylko po to, aby zaczepia innych i wyywa si na przypadkowych osobach. Nie moesz take gardzi otoczeniem i narzeka, jak to dokoa jest le oraz jacy ludzie s beznadziejni. Kade narzekanie na innych powoduje, e si od nich
odcinasz i zamykasz na nowe kontakty. Twoja postawa si zmienia,
a to jest negatywnie interpretowane przez kobiety. Gdy jeste w klubie, musisz zachowywa si tak, jakby by w miejscu, do którego
przyszede si pobawi i w którym chcesz pozna innych, a nie do
którego przyszede si pokaza.
Energia. Czy Twoja energia jest bardzo wysoka czy niska? Czy
seksualna czy towarzyska? Czy emanujesz optymizmem czy pesymizmem? Czy jeste wewntrznie agresywny czy spokojny?
Z kim przyszede. Kim si otaczasz? Jacy s Twoi znajomi? Czy
to pijani, nachalni i chamscy kolesie, czy moe atrakcyjne, eleganckie kobiety? Z kim przestajesz, takim si stajesz i tak odbieraj Ci
inni. Dobieraj bardzo uwanie ludzi, z którymi chodzisz na imprezy,
poniewa kobiety patrz nie tylko na to, jak Ty wygldasz i jak si
zachowujesz, ale równie, z kim przyszede — bo to duo mówi
im o tym, jakie masz standardy wzgldem ludzi.
Czy wida, e lubisz samego siebie i e si akceptujesz. Osoby,
które nie lubi swojego ciaa, swojego wygldu i swojego ycia, staraj si nie rzuca innym w oczy. Chodz ze skulon postaw,
rzadko api kontakt wzrokowy z innymi, s jakby przez cay czas
przestraszone. Dopóki nie zaakceptujesz siebie — to nie zaakceptuj
Ci te inni ludzie. Dopóki nie polubisz samego siebie, inni take
Ci nie polubi. To jedna z zasad, od których powiniene zaczyna
swoj przygod z relacjami damsko-mskimi. Zaakceptowanie, polubienie i pokochanie siebie. Przypomnij sobie, jak si zachowywae,
gdy na przykad miae podbite oko, duo trdziku lub co, co
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chciae ukry. Czue si wtedy bardzo niepewnie. I to jest nawet
gorsze ni niemiao w normalnej formie.
Wiesz ju, na co kobiety zwracaj uwag w pierwszej kolejnoci.
Przemyl to i postaraj si zrobi co, aby poprawi wszystkie kwestie i rzeczy, o których Ci powyej wspomniaem. Bdziesz dziki
temu o wiele lepiej postrzegany i odbierany przez pe pikn.

Kup książkę

Poleć książkę

80

Jak poderwa dziewczyn?

Czy mog poderwa kad kobiet?

Stwierdzenie: „Moesz poderwa kad” to jedno z przekona najczciej lansowanych przez osoby zajmujce si marketingiem w brany uwodzenia i relacji damsko-mskich. Jak mylisz, dlaczego lansuje
si taki pogld?
Odpowied jest jasna: dla kasy.
Czy nie chciaby dosta magicznej piguki na wszystko? Czy
nie chciaby umie poderwa kad kobiet? Czy nie chciaby,
aby kobiety bagay Ci o seks? Jasne, e tak! Jeeli wic w jakiej
ofercie produktu czy szkolenia pojawi si tego typu stwierdzenia,
to ludzie szybciej s skonni kupi taki produkt/usug. Zazwyczaj
jednak nie ma adnej korelacji pomidzy tym, co znajduje si w ofercie, a tym, co znajdziesz w produkcie/usudze. Dostaniesz redniej jakoci materia, który bez odpowiednich fundamentów nie przyniesie
Ci spektakularnych sukcesów w kontaktach z kobietami, a gdy zezocisz si na twórców, którzy gwarantowali sukcesy oraz to, e
bdziesz móg poderwa kad, to wmówi Ci oni, e robisz co
le i e oczywicie wci masz szans poderwa kad kobiet, ale
pod warunkiem e kupisz kolejny produkt lub przyjdziesz na kolejne
szkolenie. To niesamowite ródo przychodu: wmów komu, e moe
co mie, a póniej zrób z niego dojn krow i cignij kas tak dugo, dopóki nie skapuje si, e co tu jest nie tak.
Ja stoj w opozycji do tego mocno niezdrowego przekonania.
Nie, nie moesz mie kadej kobiety, nie moesz poderwa kadej
i musisz to w peni zaakceptowa. Gdyby istnia jaki system lub
techniki, dziki którym mógby to zrobi, to twórca takiego systemu

Kup książkę

Poleć książkę

Poznaj tajemnice uwodzenia, flirtu i podrywu

81

byby miliarderem. Popatrz te na to w ten sposób: skoro byby system, dziki któremu mógby poderwa kad, to pewnie istniaby
analogiczny system, dziki któremu dowolna kobieta mogaby poderwa kadego mczyzn. Pamitasz mój przykad z pijan, grub,
obrzygan i mierdzc bab? No, bagam Ci — czy ona mogaby
zastosowa jak technik, dziki której poleciaby na ni? Ja jestem mocno cyniczny, ale s momenty, w których trzeba by powanym. I to jest wanie taki moment.
Nie moesz poderwa kadej, poniewa zwyczajnie nie spodobasz si kadej kobiecie. Gdy wchodzisz do jakiego lokalu i masz
do wyboru 100 kobiet, to czy podoba Ci si kada? Jasne, e nie!
Podoba Ci si pi, dziesi, moe jedna. Nigdy nie kada! Chyba
e jest to impreza zamknita modelek Victoria’s Secret, ale mniemam, e jeszcze nie jeste staym bywalcem takich eventów. Skoro
Tobie nie podoba si kada, to równie danej kobiecie nie podoba si
kady mczyzna. To nie oznacza, e jeeli Ty si komu nie spodobasz, to jest z Tob co nie tak! Nie, nie! Po prostu nie spodobae
si komu i tyle. Moe jeste blondynem, a dana kobieta leci tylko
na szatynów. Moe masz 180 cm wzrostu, a dana kobieta leci na
goci, którzy maj 170 cm lub 190 cm. Moe nie wygldasz elegancko, moe nie podoba jej si Twoja fryzura, moe ma chopaka
i nikogo nie szuka. Kto wie, jakie s powody tego, e jaka kobieta
nie jest Tob zainteresowana? Moe by ich mas. Tak czy inaczej,
nie traktuj ich personalnie.
Na przeszkodzie staj take bariery kulturowe. Dres nie poderwie bizneswoman, tak samo jak biznesmen nie poderwie dziewczyny, która utosamia si z subkultur skate’ów. Porównabym to
troch do czasów, w których istnia podzia na chopów i szlacht.
Chop nie móg poderwa szlachcianki — to by nie przeszo. Bariery kulturowe oddziayway tak mocno na zwizek dwojga ludzi, e
albo pasowali oni do siebie i zapalao si zielone wiato do dziaania,
albo te z automatu byo wiato czerwone. Jeeli pchasz si w typ

Kup książkę

Poleć książkę

82

Jak poderwa dziewczyn?

kobiet, które s spoza Twojej ligi, to mocno odczujesz fakt, e nie
moesz poderwa kadej. Szukaj za to takich kobiet, które bd
odzwierciedleniem Ciebie — wtedy bdzie Ci najatwiej.
Zapomnij o tym, e mona poderwa kad, poniewa z tym
przekonaniem moesz podkopywa wasn pewno siebie i samoocen. Gdy wierzysz w to, e moesz mie kad, wówczas w konfrontacji z odrzuceniem ze strony kobiety i negatywnymi reakcjami
na Twoj osob uwaasz za pewnik, e co z Tob jest nie tak. Moesz mie kad, ale Ci nie wychodzi — sdzisz wic, e albo stosujesz co zego, albo jeste mao atrakcyjny. A prawda jest taka, e
po prostu si komu nie podobasz, kobieta ma zy dzie , jest zajta, cokolwiek innego. Nie masz wic powodów do przejmowania
si jej reakcjami. Pod warunkiem e jeste na to przygotowany oraz
akceptujesz to, i nie mona mie kadej.
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Chc podej do dziewczyny,
jednak mam wraenie, e jest
ona typow „suk”, która olewa
kadego mczyzn. Co zrobi,
aby na mnie zareagowaa inaczej?

Sk w tym, e to tylko Twoje wraenie. To tylko Twoja halucynacja
i jaki obraz, który tworzysz w swojej gowie. Patrzysz na kobiet, która wyglda w dany sposób i wydaje Ci si, e ona jest taka i taka. Moje
pytanie brzmi: „Skd moesz wiedzie, jaka ona jest naprawd?”.
Moe to mia i sympatyczna osoba? A moe rzeczywicie masz racj?
Najlepsz opcj na zweryfikowanie swoich przekona jest skonfrontowanie ich z rzeczywistoci. Nie sraj w gacie jak wszyscy faceci
w klubie, tylko podejd do dziewczyny, która ubraa si po prostu
wyzywajco. Zdziwisz si, jak wiele kobiet ubiera si tak celowo!
Kobiety niemiae ukrywaj swoj niemiao pod ostrym makijaem
i eksponowaniem swoich wdzików w do seksowny sposób. S te
takie, które staraj si wyglda gronie, aby odstraszy goci, którzy
nie maj jaj. S takie, które ubieraj si tak, bo lubi zwraca na
siebie uwag, a s cakiem sympatyczne. S takie, które przez „sukowaty” image demonstruj swoj niech do poznawania innych goci, poniewa s zajte albo nie chc z nikim flirtowa. S te takie,
które si tak ubieraj i po prostu identyfikuj si z takim wygldem, przez co zachowuj si w okrelony sposób. Wiesz, opcji jest
wiele. Wanym jest, aby nie wymyla, nie halucynowa, nie bawi si
w odgadywanie — a przekona si z pierwszego róda.
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Bardzo, ale to bardzo czsto miewaem sytuacje, w których poznawaem kobiety kreujce si na najwiksze suki, jakie mona tylko
spotka, a po kilku minutach okazyway si one a nadto mie i otwarte! Byo te nieraz tak, e okazyway si takimi ju po moim podejciu do nich!
Moemy w klubach zaobserwowa tendencj do oceniania innych
i wanie do wydawania niesusznych osdów na czyj temat. Tydzie
temu, gdy byem w jednym z wrocawskich klubów, na parkiet wesza seksowna brunetka. Dugie nogi, szpilki, krótka sukienka, idealnie zrobiony makija, piersi na wierzchu, mnóstwo biuterii — naprawd rzucaa si w oczy. Ta czya sama i dokoa niej zrobio si
„gej-kóko” lub jak kto woli „kóko parówek”, czyli sami faceci,
którzy ta cz przy jakiej dziewczynie, ale boj si podej. Staem
wtedy przy barze i usyszaem rozmow dwóch goci pijcych piwo.
Jeden do drugiego powiedzia: „Wow! Patrz, jaka suka wesza na
parkiet} pewnie nikt z tego klubu nie ma u niej szans”. Troch
mnie to zmotywowao do stanowczego ruchu, tym bardziej e akurat
dopiem do ko ca swoj wod gazowan z cytryn (rzadko pij alkohol, tym bardziej e zazwyczaj prowadz coachingi i jed na imprezy
samochodem). Wyszedem wic na parkiet, zmierzajc wprost w stron brunetki. Jednym zgrabnym i konkretnym ruchem przedarem
si przez kóeczko facetów, podszedem do brunetki, chwyciem j
za rk, zrobiem obrót, przycignem do siebie i gdy jej twarz zatrzymaa si po obrocie kilka centymetrów od mojej, ujrzaem niesamowity umiech i seksowne spojrzenie. A to by tylko pocztek! Tak
czy inaczej — nie przekonabym si o tym, e ona wcale nie bya
typow „suk”, i nie wiedziabym, e bya naprawd mocno otwarta,
gdyby nie to, e spróbowaem i chciaem j realnie pozna. Popchna
mnie do tego ch sprawdzenia tego, jaka okae si ta kobieta. To jeden z najczciej stosowanych przeze mnie motywatorów, który
wietnie si sprawdza. Podchodz do kobiety nie po efekt, nie po
przetestowanie czego, a po przyjemno i ch jej poznania. Ch
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zobaczenia, czy dana osoba mi pasuje i czy ja jej pasuj. To takie
proste. A tak wielu facetów si tego boi.
Bywa jednak i tak, e posugujc si rónymi wskanikami lub
sygnaami, moemy wywnioskowa, e kobieta rzeczywicie naoya na siebie mask suki (w klubie, jak pewnie wiesz, zdecydowana wikszo osób udaje kogo, kim nie jest). Dla przykadu —
widzielimy j, jak odrzuca kilkunastu facetów z rzdu. To ju nam
daje pewne informacje, które moemy, a nawet powinnimy wykorzysta. Z reguy jest tak, e w relacjach damsko-mskich dziewi
osób na dziesi tworzy pewnego rodzaju pattern (czyli wzór), a jedna
na dziesi ten pattern amie. Patternem w poznawaniu kobiet jest
pewien schemat, który jest przewidywalny i powszechny. W przypadku obcowania z kobietami, które kreuj si na tak zwane suki
— patternem moe by bycie miym i do porzygania nijakim w celu
zaskarbienia sobie sympatii kobiety. I tak te po kilku mczyznach, którzy podeszli jednego wieczoru do dziewczyny z tekstami
typu: „Co taka pikna kobieta robi sama?” lub „Czego si napijesz?”
— ona podwiadomie zakada, e kady kolejny zachowa si podobnie. Wic polega na tym, aby to zama i podej do niej np. z tekstem: „Pewnie podchodzi do Ciebie mnóstwo goci z tanimi tekstami na podryw, prawda?” lub „Ilu pijanych goci, którzy lecieli
tylko na Twoje cycki, musiaa dzisiaj ola?”. Zachowanie si w sposób niekonwencjonalny, odwrotny do schematów, które wszyscy
stosuj, staje si czsto dobrym punktem do wejcia w interakcj
z kobiet, która odrzuca kadego praktycznie faceta.
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Jak skutecznie zagada do kobiety?

Przede wszystkim nie istnieje co takiego jak „skuteczne zagadanie
do kobiety”. Faceci uczcy si tego, jak uwodzi, staraj si mie idealne rozwizania na wszystko. Staraj si take nauczy idealnie „zagadywa”. Problem w tym, e zagadanie to tylko drobnostka, w rzeczywistoci mao istotna, jeeli wiesz, co robi dalej. Aby nie mia
wtpliwoci, e to tylko drobnostka, spróbuj sobie przypomnie,
w jaki sposób zagadae do dziesiciu ostatnio poznanych kobiet.
Moe nie wypadn zbyt dobrze w Twoich oczach i pomylisz
sobie, e mam problemy z pamici, ale jeeli podchodz do jakiej
dziewczyny w klubie czy na ulicy, to po kilku minutach ju nie pamitam, jak do niej zagadaem, a co wicej, nie pamitam wikszoci
tego, o czym z ni rozmawiaem. Pomimo tego jednak istnieje pewna
zasada, która odpowiada za pen ocen naszej osoby przez kogo innego. Ocena ta sprowadza si do dwóch momentów naszej interakcji:
pocztku i ko ca. Mao osób pamita rodek danej randki, poniewa lepiej zapamitujemy pocztek, a najbardziej sam koniec.
Skoro tak czy inaczej pamitamy pocztek, to mimo wszystko
warto by byo zadba o pierwsze dobre wraenie. Nie jest to superistotne, mona jednak skorzysta z moliwoci zwikszenia swoich
szans u kobiety. S pewne wzorce, które pomagaj, jednak nie mog
ich nazwa „wzorcami skutecznymi”, poniewa skuteczno to raczej
miara efektu ko cowego. Pozwól wic, e zapoznam Ci z przykadami tego, jak mona zaczepi kobiet, a dokadniej, jakimi
tekstami, aczkolwiek uczulam na to, aby nie przywizywa do tego
wielkiej wagi.
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Jeeli jeste w klubie i chcesz bez wikszych problemów nawiza
kontakt z dziewczyn, to fajnym sposobem jest wczeniejsze ocenienie penej sytuacji w lokalu. Poobserwuj, co si w nim dzieje. Jak
ludzie si bawi? Czy jest toczno? Czy jest gorco? Jaka jest muzyka?
Czy jest wielu pijanych goci? Czy jest specyficzny klimat? Czy s
pewne rzeczy rzucajce si w oczy? Jak si bawi dziewczyna, do której
chcesz podej? Z kim jest? Jak si bawi jej towarzystwo? Czy duo
pij? Wykorzystujc wszelkie na pozór przypadkowe informacje, które
zbierzesz dziki krótkiemu spojrzeniu na otoczenie, moesz z atwoci stworzy niesko czon ilo tekstów, które bd do niezobowizujce, ale dziki nim moesz pocign interakcj dalej. Przykadowe teksty uywane przez moich kursantów — nazwijmy je
sytuacyjnymi, bo nawizuj do sytuacji w danym miejscu — to:


Boe, zawsze tu jest tak toczno? (mimochodem, przelotem
— jeeli w klubie jest tok)



Kolejny frajer z genialnym tekstem na podryw? (jeeli ona
spawia jakiego faceta)



Nie pij tyle, bo znowu bd musia Ci prowadzi do domu!
(jeeli pije jakikolwiek alkohol i jest umiechnita — tekst ten
jest OK, jeli dziewczyna ma poczucie humoru)



Wiesz co} wyjtkowo nie pasujesz do tego towarzystwa
(jeeli np. dziewczyna jest ubrana bardzo elegancko, a przysza
na imprez studenck, na której ludzie wygldaj przecitnie).



A wy co? Jury z „Mam talent”? (pytanie zadawane
z umiechem na twarzy, gdy kobieta siedzi na kanapie sama/z
koleank w miejscu, w którym wida przechodzce osoby,
i ma do przekrojowy widok na wielu klubowiczów)

Powysze teksty s mieszank tekstów porednich i bezporednich. Tak naprawd nie wida w nich wikszego zainteresowania
osob kobiety, poniewa s dosy niezobowizujce. Mona takie
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teksty tworzy i wymyla, ile si ich tylko chce. Osobicie lubi teksty
sytuacyjne, które s przeze mnie idealnie wpasowywane w sytuacj lub
kontekst. Reaguj zawsze bardzo szybko, jeeli jest tylko taka okazja. Gdy kobieta co potucze, upuci, zachowa si w zabawny sposób,
pokae na zewntrz jak emocj, któr przeywa itd., ja to do
szybko komentuj i zaczynam prowadzi z ni konwersacj. Wychodzi to najbardziej naturalnie.
Jednak mimo wszystko bardziej lubi teksty o charakterze bezporednim, dziki którym mona pokaza kobiecie zainteresowanie jej osob oraz wprowadzi pewne napicie erotyczne pomidzy
mczyzn a kobiet, i to w bardzo krótkim czasie. Przykadami
takich tekstów s:


Niesamowicie seksownie pachniesz (jeeli ma silne perfumy).



Wiesz co, nie mogem si powstrzyma i musiaem do ciebie
podej i si przywita. Cze, jestem XYZ (praktycznie
w kadej sytuacji, gdy dziewczyna Ci si podoba).



Nie wiem, ilu facetów ju ci to dzi powiedziao, ale
fenomenalnie ta czysz (gdy dobrze ta czy i zwraca w ten
sposób na siebie uwag).



Nie umiechaj si tak adnie, bo bd musia ci poderwa
(jeeli jest w dobrym humorze i wida, e jest otwarta na nowe
znajomoci).



Musz ci powiedzie, e twój tyek tak wietnie wyglda w tych
spodniach, e kady facet si za tob oglda. Ja te.



Mógbym wymyli jaki supertekst na podryw, ale nie lubi
taniego flirtu, dlatego po prostu si przywitam. Jestem XYZ.



Zastanawiaem si, jak do ciebie zagada, ale w sumie to nie
mam ochoty wymyla adnych gupich tekstów. Jestem XYZ.

Za pomoc dwóch ostatnich tekstów z tych bardziej bezporednich chciaem pój nieco w inn stron, o której koniecznie musz
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Ci take wspomnie. Jak pewnie zauwaye, wanie te dwa teksty
s bardzo niecodzienne, a jednoczenie szczere. Jestem promotorem takiego wanie podejcia — bez zbdnego oszukiwania i flirtowania w tani sposób. Dlatego jeeli ju nabierzesz troch pewnoci siebie i bdziesz chcia stosowa najlepszy tekst, jaki istnieje na
rozpoczcie rozmowy, to pamitaj, e jest nim:
Cze!
Tak. Po prostu zwyke: „Cze”. Wiem, e to moe si wydawa
dziwne i a za proste, ale chodzi tu tylko o to, aby rozpocz interakcj i aby jako zacza si rozmowa. Czytajc przykady tekstów
na zagajenie kobiety, znajdujcych si wyej, pewnie dziwie si
przy niektórych, e s „skomplikowane” jak konstrukcja cepa. Niestety lub stety, ale ja id w intuicyjno caego procesu i nie chc na
si robi trudnym czego, co jest w rzeczywistoci atwe. Zaufaj mi
— najprostsze rzeczy czsto dziaaj najlepiej.
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Dziewczyna siedzi przy barze
w klubie i patrzy mi w oczy.
Jak rozpocz rozmow?

Najgorsze, co moesz w takiej sytuacji zrobi, to pozosta biernym
i czeka, a dziewczyna sama wykona ruch. Faceci ywi faszywe
przekonanie, e skoro kobieta na nich patrzy, to jest ju na tyle
zainteresowana, e sama podejdzie. Nic bardziej mylnego. Choby
dziewczyna patrzya na Ciebie przez cay wieczór, to Ty musisz ruszy tyek i zagada do niej.
Kolejnym bdem jest mylenie o rozpoczciu rozmowy w kategoriach zrobienia tego najlepiej, jak tylko si da. Mskie ego dziaa
tak zabawnie, e gdy facet widzi kobiet realnie nim zainteresowan (np. patrzc na niego), to odwleka zapocztkowanie interakcji
na rzecz wymylenia genialnego tekstu, którym niczego si nie spieprzy. Wiedz, e gdy masz przed sob kobiet, której si spodobae, tym bardziej nie potrzebujesz adnego skomplikowanego tekstu
na zagajenie, poniewa jest mao prawdopodobne, e ona zareaguje
na Ciebie negatywnie. Reakcja kobiety zainteresowanej jest zwykle
bardzo pozytywna. W sytuacji gdy masz przed sob dziewczyn
siedzc przy barze i ona apie z Tob kontakt wzrokowy, zrobibym Ci krzywd, polecajc Ci uycie czego skomplikowanego.
Zamiast tego polec Ci co banalnego, jednak bardzo naturalnego
i wedug mojego dowiadczenia najbardziej efektywnego.
W moim sposobie liczy si nie tyle to, co powiesz, ale jak to
zrobisz. Do tego musisz pracowa troch mimik twarzy i emocjami.
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Cay wic polega na tym, e gdy zejd si spojrzenia — Twoje i kobiety, która na Ciebie patrzy — musisz zrobi tak min, jakby j
skd kojarzy. Tak, jakby by zaskoczony, e j widzisz, ale nie do
ko ca wiedzia, gdzie si poznalicie. Zrób to najbardziej naturalnie,
jak tylko si da. Nastpnie podejd spokojnie do dziewczyny, cay
czas na ni patrzc, i rzu prostym: „Cze! Znamy si skd?”.
Dziewczyna w takim przypadku moe Ci da w sumie tylko dwie
odpowiedzi: „nie” lub „tak”. Rzecz jasna, pierwsza odpowied pojawi
si czciej, poniewa zazwyczaj s to kobiety, z którymi nie bdziesz
si zna. Nie halucynuj jednak od razu i niech Ci si nie wydaje, e
tekst: „Cze! Znamy si skd?” jest tani bajer. Jeli zrobisz to
tak, jak trzeba — wszystko pójdzie jak z patka.
Moesz jednak si zastanawia, co zrobi, jeli dziewczyna odpowie Ci, e si nie znacie. Rozumiem to, te bym si nad tym zastanawia. Dlatego te chciabym Ci przedstawi przykadowe teksty,
którymi moesz „pocign to dalej”.
— Cze! Znamy si skd?
— Nie.
— Wydawao mi si, e skd Ci kojarz. Ale skoro ju rozmawiamy, to wypadaoby si przywita. Jestem XYZ.
— Cze! Znamy si skd?
— Nie.
— To dziwne, bo wydaje mi si, e ju si gdzie poznalimy.
Poza tym patrzya na mnie w taki sposób, jak bymy si ju gdzie
spotkali.
— Cze! Znamy si skd?
— Nie.
— Dziwne, bo popatrzylimy na siebie w taki sposób, jakbymy
byli starymi znajomymi. A} tak w ogóle to jestem XYZ.
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Tak jak ju wspomniaem: zainteresowana dziewczyna bdzie
bez wikszych problemów z Tob rozmawia i prowadzi konwersacj. Nie kombinuj, nie wymylaj niczego specjalnego. Opieraj si
na tym, co po prostu dziaa.
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O czym powinienem pamita
przed zainicjowaniem
kontaktu z kobiet?

Jest kilka kwestii, na które powiniene zwraca uwag i których nie
moe zabrakn w Twoim podejciu. S to bardzo trywialne i wydawaoby si — oczywiste rzeczy — czy jednak na pewno je wykorzystujesz i stosujesz?
Zaczn od czego takiego jak umiech. Pisaem Ci ju o tym wczeniej, odpowiadajc na pytanie zwizane z tym, na co kobiety, widzc
faceta, zwracaj uwag w pierwszej kolejnoci. Pamitaj, e Twój
umiech jest jednym z najbardziej atrakcyjnych dodatków do Twojej
osoby. Kobiety zwracaj uwag na to, czy kto si umiecha, czy moe
ma jak smutn, przecitn min bez wyrazu. Zwracaj na to uwag
zarówno wiadomie, jak i podwiadomie. Brak umiechu generuje
w wikszoci przypadków automatyczn, negatywn reakcj w stosunku do faceta. Czego on ode mnie chce? Czy to jaki zodziej albo gwaciciel? Jeeli chce mnie pozna, to dlaczego podchodzi smutny? Brak umiechu pokazuje take kobietom, e facet si spina
i stresuje kontaktem z pci pikn. Dziewczyny nie lec na takich
goci. Lec na mczyzn pewnych siebie i dominujcych, po których nie wida cienia stresu. Zacznij si wic czciej umiecha do
kobiet. To nie musi by „ameryka ski umiech” od ucha do ucha,
tylko po prostu zwyky, przyjemny, przyjacielski umiech. Dziki
temu kobiety bd wiedzie, e podchodzisz z dobrymi zamiarami.
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Nastpna wana kwestia to spojrzenie. R.W. Emerson powiedzia kiedy: „Ludzkie oczy mówi tyle samo, ile ludzki jzyk, maj
jednak t przewag nad nim, e ich dialekt nie potrzebuje sownika,
poniewa jest zrozumiay na caym wiecie” i ja zgadzam si z tym
w stu procentach. Poprzez spojrzenie mona wyrazi naprawd
wiele. Praktycznie cay komunikat to sygnay niewerbalne, a sowa
stanowi zaledwie od kilku do kilkunastu procent przekazu (w zalenoci od sytuacji). Nie wyobraam sobie, jak mona flirtowa z kobiet i nie patrze jej w oczy — jest to strza we wasne kolano.
Utrzymywanie silnego kontaktu wzrokowego z dziewczyn jest
podstaw caej interakcji. To midzy innymi wanie dziki niemu
mówi si, e „zaiskrzyo” lub e „bya midzy nami chemia”. Gdy
kobieta opowiada swojej przyjacióce, jak poznaa jakiego faceta,
to podkrela takie szczegóy jak: „Mia niesamowity umiech i przycigajcy, elektryzujcy wzrok”. Zapytaj swoich koleanek, jak si
czuj, gdy facet patrzy im gboko w oczy i do tego lekko si umiecha. Kada Ci powie, e jest to niesamowite i podniecajce. Ja mógbym doda, e spojrzenie moe by take hipnotyzujce. Pamitaj,
eby przed podejciem do kobiety w miar moliwoci zapa z ni
kontakt wzrokowy, a jeli nie, to przynajmniej patrz jej w oczy. Ona
w pewnym momencie zwróci na to uwag (szczególnie gdy bdziesz szed w jej kierunku) i Wasze spojrzenia si spotkaj. Patrz
na kobiet gboko i intensywnie, ale nie w sposób, który mógby
doprowadzi do jej wystraszenia. Masz wyj nie na psychopat, lecz
na kogo atrakcyjnego. Dlatego rada ode mnie: gdy na ni patrzysz,
zmru lekko oczy (lekko!) oraz od czasu do czasu popatrz w inne
miejsce, moesz te jedzi wzrokiem po jej ciele (raz na kilka – kilkanacie sekund). Bdziesz wtedy lepiej odbierany, poniewa kobiety
czsto boj si goci, którzy przez cay czas patrz im non stop w oczy
(oniemiela je to, wywouje zbyt due napicie na samym wstpie).
Miej pewn siebie mow ciaa. Id wyprostowany, z gow lekko
uniesion do góry, lekko wypit klatk i cignitymi w ty barkami.
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Rób to wszystko w miar rozsdnie. Ma to wyglda dobrze, dlatego niesamowicie istotne jest, aby czu si komfortowo, przedstawiajc dan mow ciaa. Masa facetów chodzi zgarbiona i wyglda
przez to le. Nie chodzi o to, aby by wyprostowany jak sup wysokiego napicia, tylko aby po prostu wyglda jak prawdziwy facet.
Nie chodzi o posiadanie sztucznej mowy ciaa lub mowy ciaa „alpha”,
poniewa wiele osób nadinterpretowuje pewne sugestie, a chodzi
jedynie o wczenie mylenia i poprawny wygld.
Staraj si by przyjacielsko nastawiony i przekazuj to przez
swoje zachowanie. Zaraaj swoj pozytywn energi, od razu witaj si
uciskiem doni lub buziakami w policzek, gdy o wiele atwiej rozmawia si nam z osobami, które ju poznalimy. Traktuj poznawanie kobiet jak zabaw i podchod do nich z nastawieniem pt. „Robi
to z przyjemnoci i cokolwiek si wydarzy, bd si cieszy interakcj”. Jeste przecie facetem, wic to udowodnij.
Pilnuj si, czy nie podchodzisz z postaw „potrzebujcego”.
To bardzo popularny bd popeniany przez mczyzn, którzy dopiero zaczynaj i za wszelk cen chc poznawa kobiety. Inicjuj
kontakt — martwic si ju przed podejciem o efekt ko cowy.
Przy okazji zachowuj si w taki sposób, aby wszystko wychodzio
idealnie. Tacy faceci próbuj na si wypa dobrze i w swoich staraniach po prostu „chc za bardzo”. Zdaj sobie spraw z tego, e
chcesz mie jak najszybciej sukcesy w kontaktach z kobietami, ale
musisz przerobi swoje i rozwija si stopniowo. Jeeli bdziesz za
bardzo prze na efekt i przez swoje starania pokazywa, e zaley
Ci na tym, aby poderwa dan kobiet, to wszystkie dziewczyny
bd od Ciebie spieprza. W momencie gdy kobieta widzi, e zbytnio
Ci nie zaley (zdrowa postawa szczególnie na samym pocztku —
w ko cu jej nie znasz, wic dlaczego miaoby Ci zalee?), to okazuje si, e jej nie odstraszasz i e chce z Tob rozmawia. Poznawanie kobiet ma by dodatkiem w Twoim yciu, a nie caym Twoim
yciem. Niezalenie od przebiegu konkretnej relacji Ty i tak bdziesz
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czu si dobrze oraz bdziesz zadowolony ze swojego ycia. To jest
postawa na miar czowieka sukcesu. A postaw „potrzebujcego”
bdziesz tylko zniechca innych do siebie.
Bd przygotowany na róne reakcje i róne przypadki. Kobiety
bd na Ciebie reagowa pozytywnie, skrajnie negatywnie, neutralnie,
bd reagowa miechem, umiechem, citymi komentarzami, cisz i wszystkim, co tylko moesz sobie wyobrazi. Trafisz pewnie
na kobiety, które na wstpie waln Ci w twarz za nic, oraz trafisz
na takie, które rzuc si na Ciebie i bd si z Tob caowa — tak
po prostu. ycie Ci nieraz zaskoczy i wiat relacji damsko-mskich
nieraz Ci zadziwi. Przygotuj si take na to, e niektóre kobiety
bd si Ciebie bay, bd si spieszy, nie bd chciay Ci pozna, bo bd miay staego partnera itp. Zaakceptuj to i olej —
jest zbyt duo kobiet na tej planecie, aby przejmowa si jakimi
pojedynczymi negatywnymi reakcjami w stosunku do Ciebie .
Powysze kwestie to podstawy i na samym pocztku powinny
Ci wystarczy. Lista ta powinna by o wiele dusza, ale to nie jest
odpowiedni moment na mówienie o wszystkim.
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Co zrobi, aby kobieta
mnie nie odrzucia?

Nie jeste w stanie nic zrobi, aby jaka kobieta Ci nie odrzucia.
Moesz zminimalizowa jedynie szans bycia odrzuconym poprzez
bycie bardzo porednim i na maksa towarzyskim, czyli nie dajc
kobiecie powodów do odrzucenia Ci. Dziewczyna moe Ci odrzuci, jeeli jeste bezporedni, pokazujesz swoje intencje, pokazujesz
jej w jakikolwiek sposób, e jeste ni zainteresowany, przechodzisz na seksualno, naruszasz jej stref komfortu, wprowadzasz
do relacji napicie erotyczne. Problem jednak w tym, e kade podejcie w klubie do kobiety moe by przez ni zinterpretowane w ten
sposób, e ona Ci si podoba. Miewaem w swoim yciu sytuacje,
w których podchodziem do dziewczyny w klubie, eby po prostu
zapyta, gdzie jest toaleta, bo byem w tym lokalu pierwszy raz —
a ona odwracaa si plecami i mnie olewaa, bo mylaa, e przyszedem j podrywa. Odrzucenie jest normalne, naturalne i powszechne, wic nie masz si co nim naprawd przejmowa.
Odrzucenie jest wpisane w Twoje dziaanie i bdziesz si z nim
spotyka zawsze. Pragn jednak Ci pomóc i zwróci uwag na co
mocno istotnego. Zadam Ci pewne wane pytanie: czym w ogóle
jest dla Ciebie odrzucenie? Widzisz — dla mnie to tylko pewna krótka, zwiza informacja o tym, e kobieta nie jest mn zainteresowana/nie spodobaem si jej/chce, abym si bardziej postara. Informacja — i tyle. Nie boj si odrzucenia, bo nie patrz na nie w tych
samych kategoriach co inni mczyni. Samo sowo „odrzucenie”
jest nacechowane zymi emocjami i nie lubi go uywa, bo implikuje
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co negatywnego, ale po prostu musz, poniewa bardzo mocno
utaro si w mojej brany. Poza tym co si moe zdarzy, jeeli kobieta mnie odrzuci? Wyobramy sobie najgorszy moliwy scenariusz: podchodz do kobiety, a ona mówi do mnie: „sp**rdalaj”.
No to, co robi? No id sobie, jeeli nie chce mi si z ni dyskutowa, bo przecie nie bd sta jak ten debil. Po co mam traci czas
na kogo, kto jest chamski, ordynarny i zamknity na kontakty
z ludmi? Ja naprawd mam bardzo wysoki poziom szacunku dla
samego siebie i nie bd akceptowa czego takiego. Jest za wiele
kobiet na tej planecie, abym emocjonowa si gupi reakcj jakiej
przecitnej dziewczyny, która nie miaa mi nic wicej do zaoferowania oprócz fajnego wygldu.
Czym wic jest dla Ciebie odrzucenie? Moje stanowisko ju znasz,
a jakie jest Twoje?
Id o zakad, e to jeden z Twoich najwikszych lków. Boj si
odrzucenia, boj si odrzucenia} Ale czy tu nie chodzi bardziej
o Twoje ego? O to, aby nie poczu si le? Ale po co czysz odrzucenie ze zymi emocjami? Przecie to nic innego jak tylko info
dla Ciebie, aby poszed sobie dalej. A moe odbierasz odrzucenie
bardzo personalnie? Jeeli tak — to sko cz z tym. Kogo odrzuca
kobieta? Czy na pewno Ciebie? Czy moe jedynie blady zarys tego,
jaki jeste? Blady zarys, który sam nakrelie przy swoim podejciu.
Popatrz. Jeli podszedbym do kobiety zgarbiony, lekko skulony,
w jakim brudnym ubraniu, rozczochrany i z tustymi wosami, to
zbudowabym w jej gowie pewien obraz mnie, prawda? Odebraaby mnie jako kogo nieatrakcyjnego, niemiaego, niepotraficego
zadba o siebie. Czy jednak w rzeczywistoci jestem kim takim?
Nie! Dlaczego? Bo mog dowolnie ksztatowa swój wizerunek
i wpywa na swój odbiór przez innych. Podchodzc do kobiety,
nie pokazuj jej, jaki jestem, bo mog by przecie jakikolwiek. Gdy
podchodz, zachowujc si naturalnie, to take nie pokazuj prawdziwego siebie, a jedynie odrobink, malutki skrawek siebie. Kobieta
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nie wie o mnie kompletnie nic. Nie wie, co robi w yciu, jak si nazywam, czy jestem szczery, czy jestem pewny siebie, czy jestem dobry w óku, ani jaki jest mój ulubiony film. Dlatego te nigdy nie
odbieram reakcji kobiet w sposób personalny. Nie bior ich do siebie,
bo tu nie chodzi o mnie! One mnie nie poznay w cigu zaledwie
kilku sekund. Jak mog by takim ignorantem i myle sobie, e dana
dziewczyna ocenia mnie w sposób negatywny i odrzucia mnie jako
osob? Ona odrzuca, reaguje, ale nie na mnie, tylko na pewne sztuczne wraenie, które na niej wywarem. Niewane, czy negatywne czy
pozytywne — wane, e jest pewne wraenie.
Akceptuj wybory kobiet. Nie chcesz mnie? Dobrze. Lecisz na
mnie? Jeszcze lepiej. Kady ma prawo do wiadomego ycia i do
podejmowania w swoim yciu wyborów. Zrozumiem wybór kobiety
polegajcy na tym, e ona mnie oleje, ale nie zrozumiem mczyzny,
który przejmuje si odrzuceniem. Hej, to tylko kobieta. To tylko
jaka pieprzona reakcja. Ty odejdziesz, a ona o Tobie zapomni. Nie
bdzie wiedziaa, dlaczego zachowaa si tak, jak zachowaa — nawet
nie bdzie tego rozpamitywa. A Ty bdziesz chodzi przez kilka dni
i frustrowa si, poniewa mniejsza, sabsza i drobniejsza od Ciebie
istota daa Ci kosza? Ha, ha, ha, nie bd zabawny!
Jeeli bdziesz aktywnie poznawa kobiety, to przez najblisze
kilka lat maaaaaaaaaaaaaaasa z nich Ci oleje. Przygotuj si na to
i przywyknij do tego. Nie walcz z tym, nie próbuj tego zmienia.
Po prostu przejd nad tym do porzdku dziennego. Odrzucenie? OK,
nastpna! Idmy dalej i teraz trzymaj si mocno, poniewa mog Ci
zaskoczy. Z tej masy kobiet, które Ci odrzuc, jakie 70 – 80%
to bd kobiety, którym si spodobasz i które bd Tob zainteresowane. Zdziwiony?
Zaraz, zaraz, Tomku, ale jak to moliwe? Odrzuc mnie i zareaguj na mnie negatywnie kobiety, które s mn zainteresowane?
Gdzie tutaj sens? Gdzie logika? Przecie to si kupy nie trzyma!
Oj, oj} trzyma si i nawet nie wiesz jak bardzo!
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Jeeli bdziesz spdza noc w klubie i:


bdzie w nim podbija do kobiet wielu facetów,



wielu goci bdzie pijanych,



bdzie ciemno,



dziewczyna, do której podejdziesz, bdzie pijana,



dziewczyna, do której podejdziesz, bdzie z koleankami,



dziewczyna, do której podejdziesz, bdzie niemiaa,



dziewczyna, do której podejdziesz, nie bdzie w humorze,



dziewczyna, do której podejdziesz, bdzie miaa okres,



dziewczyna, do której podejdziesz, bdzie miaa chopaka,



dziewczyna, do której podejdziesz, bdzie miaa do
imprezowania,



dziewczyna, do której podejdziesz, bdzie miaa przekonanie
pt. „W klubie nie mona pozna nikogo wartociowego”,



bdziesz pijany,



bdziesz le wyglda,



bdzie od Ciebie mierdziao,



bdziesz wyglda o wiele gorzej lub o wiele lepiej ni
przecitny facet w klubie,

to masz pewien stopie prawdopodobie stwa warunkujcy to, e
kobieta odrzuci Ci z automatu — nawet si zbytnio nad tym nie zastanawiajc. Wemy pod lup kilka czynników. Po pierwsze dziewczyna moe by z koleankami. Widzisz, w grupie czowiek zachowuje si inaczej, ni gdy jest z kim sam na sam. Przy koleankach
moe to by nabijanie sobie ego i pokazywanie im, e potrafi si olewa facetów. Wszystko moe krci si wokó udowadniania samej
sobie, e jest si atrakcyjn i e potrafi si bawi bez mczyzn. Jeli
podejdziesz do kobiety, która w grupie zachowuje si inaczej, to
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moesz si jej nawet bardzo, ale to bardzo spodoba, a ona przy
koleankach i tak zachowa si jak „zimna suka” i nie da Ci adnych
szans. Ale có — jej strata.
Drugim powodem moe by to, e bdziesz wyglda lepiej od
wszystkich innych goci. Jeeli bdzie to jeszcze skorelowane z niemiaoci dziewczyny, ona moe zareagowa na Ciebie negatywnie,
poniewa po prostu przestraszy si jakiejkolwiek interakcji z Tob
i spanikuje.
Trzecim czynnikiem, równie czsto spotykanym jak dwa poprzednie, jest to, e w klubie do kobiet podchodzi masa mczyzn i s
oni na dodatek pijani. Kobieta po kilku takich podejciach, gdy musi
spawia adoratorów, kotwiczy si na to, e kady facet, który do niej
podejdzie, jest taki sam. Trudno czego takiego sobie nie wmówi,
jeli podchodzi do dziewczyny np. 15 pijanych goci z rzdu. Ona
ma do ju patrzenia danego wieczoru na jakichkolwiek facetów
i choby stan przed ni jej ulubiony aktor, to ona si odwróci
i oleje to, co on mówi!
Jest masa rzeczy, które warunkuj „automatyczne odrzucenie”.
Otoczenie i sytuacja, w jakiej znajduje si kobieta; to jaka jest, jakie
ma przekonania, jakie ma zasady, jak podchodzi do ycia lub facetów
itd. S po prostu kwestie, na które nie masz najmniejszego wpywu, a skoro nie masz na co wpywu, to tym bardziej nie powiniene si przejmowa reakcjami z tym zwizanymi!
Make sense?
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