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„Dlaczego tak łatwo mu to przychodzi?”

„Dlaczego tak łatwo
mu to przychodzi?”

Co, do cholery, on jej mówi? Dlaczego tak łatwo mu to
przychodzi?”.
Siedzisz przy barze i widzisz, jak facet o przeciętnym wyglądzie
podchodzi do pięknej dziewczyny. Kilka minut później ona
jest już całkowicie pochłonięta rozmową. Śmieje się na głos,
uśmiecha się, dotyka go — pełne zwycięstwo.
A Ty przez cały ten czas zastanawiasz się, jaki czar rzucił na nią
ten facet (i dlaczego Ty nie podszedłeś i nie zagadałeś do niej
jako pierwszy!).
„Może jest bogaty? Może znali się już wcześniej? Może są
na randce?” — Twój mózg szuka racjonalnego uzasadnienia
tego, co się właśnie dzieje.
Chwilę później dziewczyna wyciąga telefon i podaje swój numer
facetowi… Albo co gorsza, wychodzi razem z nim z klubu!
Czujesz przypływ zazdrości i zawiści. Wracasz myślami
do różnych własnych rozmów, gdy nie umiałeś „znaleźć
odpowiedniego słowa” albo po prostu „załapać kontaktu”
z dziewczyną.
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Czy kiedykolwiek przytrafiła Ci się podobna sytuacja?
Mnie zdarzyło się to wiele razy.
Co mówią ci faceci? Jak to robią, że tak szybko nawiązują kontakt,
flirtują z taką łatwością i zupełnie bez wysiłku przyciągają
do siebie kobiety?
Już niedługo się przekonasz, że to wcale nie jest takie
skomplikowane.
Faceci, którzy „wiedzą, jak to robić”, prowadzą rozmowy
w podobny sposób. Umiejętnie używają seksualnych aluzji,
rozśmieszają kobiety, doskonale się z nimi bawią i budują
z nimi więź.
Co więcej, odkryjesz system, dzięki któremu sam zaczniesz
prowadzić bardzo podobne rozmowy, wzbogacając je o swój
własny styl.
Brzmi świetnie, prawda?
Zaczekaj chwilę… Być może myślisz: „A co z badaniami,
które mówią, że 95 procent komunikacji ma charakter
niewerbalny? Czy treść rozmowy naprawdę jest taka ważna?”.
Trafna uwaga. Zastanów się jednak, czy oglądając film w obcym
języku (bez napisów), zrozumiałbyś 95 procent treści?
Na pewno nie…
(Uwierz mi, sam sprawdzałem…).
Oczywiście jest wiele informacji, które możesz i powinieneś
przekazać w sposób niewerbalny…
Ale jeśli chcesz nawiązać z kobietą prawdziwy kontakt, musisz
używać słów.
– 12 –
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Tylko tak możesz poznać jej marzenia i osobowość, a także
przekonać się, czy jest dziewczyną dla Ciebie.
Tylko tak możesz zadać jej pytania, które nadadzą głębszego
sensu Waszej rozmowie.
Co więcej, tylko tak możesz sprawić, że ona coś POCZUJE. A jeśli
kobieta poczuje przy Tobie pozytywne emocje, zaczniesz
ją pociągać, a ona nie będzie już w stanie nic na to poradzić.
Ponadto im lepszy kontakt nawiązujesz z rozmówcą,
tym bardziej świat się na Ciebie otwiera.
Już niedługo nie będziesz musiał się zastanawiać, dlaczego
innym facetom „tak łatwo” to przychodzi, bo to TY BĘDZIESZ
tym, na którego inni patrzą z zazdrością, obserwując,
jak przyciągasz do siebie kobiety za pomocą słów.
Zaczniesz częściej chodzić na randki, Twoje relacje z kobietami
będą się rozwijały, a Ty będziesz mieć więcej możliwości,
niż jesteś w stanie sobie wyobrazić.
Jak zatem zostać mistrzem konwersacji, nawiązywać kontakt
z kobietami i ujarzmić potęgę własnych słów?
Wystarczy, że przeczytasz książkę, którą trzymasz w rękach.
Opisałem w niej system, który każdy może stosować, żeby
w pełni wykorzystać potęgę konwersacji.
Nieważne, gdzie toczy się rozmowa — przy barze czy w pracy.
Twój system komunikacji zadziała w każdym miejscu.
Dlatego usiądź i zapnij pasy. Twój styl rozmawiania z ludźmi
niedługo zmieni się na zawsze…
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Jak czytać tę książkę?

Każdy może wziąć tę książkę do ręki i ją przeczytać, ale nie
wszyscy zobaczą rezultaty.
Różnica między mężczyzną, który wykorzystuje tę książkę
do doskonalenia umiejętności prowadzenia rozmowy, a takim,
który czyta tę książkę, ale w jego życiu nic się nie zmienia,
sprowadza się do jednej drobnej rzeczy: do działania.
Aby wyciągnąć jak największe korzyści z tej książki, musisz
spełnić dwa warunki:
1. Bądź otwarty na nowe pomysły.
2. Przejdź do działania i zastosuj opisane tu strategie we
własnym życiu.
W kwestiach relacji damsko-męskich wielu mężczyzn jest
zamkniętych na nowe pomysły. Myślą oni: „To jest instynktowne.
Wiem, jak to robić. Być może na razie nie idzie mi za dobrze
z kobietami, ale będzie lepiej. To tylko kwestia czasu”.
Dobrze Cię rozumiem. Relacje z kobietami to delikatny temat.
Większość mężczyzn jest przekonanych o swojej zdolności
przyciągania kobiet (ja też do nich należałem). A otwieranie
się na nowe pomysły zasadniczo oznacza podważenie tej
zdolności.
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To bolesny cios dla ego.
Ale pozwól, że zadam Ci pytanie…
Jak te pomysły sprawdzały się do tej pory?
Jeżeli nie odnosisz sukcesów, próbując zagadać do kobiet, które
Ci się podobają, i nie budujesz więzi z płcią przeciwną podczas
rozmowy, to znaczy, że Twoje przekonania Cię blokują.
W tej książce poznasz zupełnie nowe podejście do umawiania
się z kobietami i rozmawiania z nimi. Zachęcam Cię, abyś
czytając ją, zachował otwarty umysł. Być może niektóre opisane
tu koncepcje są Ci znane. Być może będziesz miał ochotę przyjąć
postawę defensywną, czytając o „pułapkach” konwersacji.
Zachęcam Cię, żebyś nie lekceważył tych uwag i nie zbywał
ich komentarzem: „Ja bym nigdy nie popełnił takich błędów”,
lecz dokonał uczciwej autorefleksji.
Nie możesz jednak po prostu przeczytać książki i oczekiwać
rezultatów. Wszystko zależy od tego, jakie działania podejmiesz
pod wpływem inspiracji zaczerpniętych z moich spostrzeżeń.
Opracowałem system, który można bez trudu zastosować
w praktyce. Możesz go wykorzystać, gdy będziesz czytać tę
książkę.
Jeżeli to zrobisz, obiecuję Ci, że Twoje rozmowy z kobietami
zmienią się raz na zawsze. Zaczniesz przyciągać więcej dziewczyn
i staniesz się takim mężczyzną, jakim od zawsze mogłeś być.
Zanim jednak zapoznam Cię z tym systemem, chcę Ci zająć
jeszcze chwilę i się przedstawić, zaprezentować swoje kwalifikacje
jako autora tej książki i wyjaśnić, dlaczego ją piszę…
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Kim jestem, żeby pisać
książkę o konwersacji?

Być może się zastanawiasz: „Kim jest ten facet i co takiego
wie o konwersacjach i randkach?”.
Doskonale Cię rozumiem. Od lat jesteś karmiony kiepskimi
radami na temat kobiet i odrażającymi taktykami „podrywania”.
Nie zaufasz pierwszemu z brzegu ćwokowi, który twierdzi,
że poprawi jakość Twojego życia miłosnego.
Pozwól więc, że się przedstawię. Nazywam się Dave Perrotta.
Jestem specjalistą od relacji damsko-męskich (ang. dating coach)
i założycielem PostGradCasanova.
Mógłbym się rozwodzić na temat tego, że napisałem artykuł
dla Project Go (jest to projekt strony internetowej Simple Pickup)
albo że mój blog odwiedza 80 000 użytkowników miesięcznie,
ale nie chcę być pajacem.
Prowadzenie rozmów z kobietami i budowanie z nimi więzi
podczas konwersacji nie zawsze dobrze mi wychodziło.
Kiedyś było ZUPEŁNIE inaczej…
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— David, pospiesz się, bo się spóźnisz! — wołała do mnie mama
z dołu.
Nie obchodziło mnie to. Chciałem się spóźnić. Nie znosiłem
dojazdów do szkoły średniej imienia Hugh B. Baina w moim
rodzinnym mieście Cranston na Rhode Island, bo autobus
zawsze podjeżdżał pod szkołę wcześnie. Zbyt wcześnie.
Musieliśmy czekać na dworze co najmniej 15 minut, zanim
drzwi szkoły się otworzyły. A te 15 minut dłużyło mi się jak
godziny.
Wszystkie inne dzieci rozmawiały i wygłupiały się ze sobą.
Ja natomiast stałem samotnie na szczycie schodów, gorączkowo
wypatrując grupy znajomych, do której mógłbym dołączyć.
Nienawidziłem tego, że czuję się jak wyrzutek — ale jeszcze
bardziej bałem się nawiązać rozmowę z nieznajomymi.
Ten straszliwy los spotykał mnie każdego ranka przez całe trzy
lata. Przez głowę przebiegały mi myśli: „Czy ja naprawdę jestem
aż takim nieudacznikiem?”, „Dlaczego nie potrafię po prostu
zagadać do ludzi?”, „Co mam powiedzieć?”.
Chciałem dołączyć do rozmowy, ale bałem się, że inni mnie
nie zaakceptują. Obawiałem się, że nie będę wiedział,
co powiedzieć, i wyjdę na frajera. Miałem wrażenie, że wszystkie
życiowe okazje zamykają się przede mną.
W szkole byłem uznawany za osobę nieśmiałą. Jako dziecko
się jąkałem, a przez pierwsze czternaście lat mojego życia lekarze
sądzili, że mam zespół Aspergera (jest to odmiana autyzmu).
Miałem wrażenie, że kobiety należą do jakiegoś innego gatunku,
a sama wizja rozmowy z którąś z nich budziła we mnie paniczny
strach. Chciałem spędzać czas w swoim pokoju — z dala
od świata — i grać na konsoli.
– 18 –
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Aż któregoś dnia poczułem, że już dłużej nie dam rady.
Potrzebowałem jakiegoś wentyla. Chciałem być częścią tego
świata. Chciałem mieć jakieś życie.
Marzyłem o tym, żeby się umawiać z pięknymi kobietami.
Chciałem budować więzi z ludźmi. Chciałem być kimś.
I wiedziałem, że nie osiągnę żadnej z tych rzeczy, jeśli będę
siedział zamknięty w pokoju.
I tak zaczęła się moja podróż.
Początki nie były łatwe. Po wyjściu ze swojej skorupy wpadłem
w wiele typowych społecznych pułapek, takich jak zbyt usilne
staranie się, aby dopasować się do reszty.
Dużo przeklinałem, bo myślałem, że to jest fajne. Nauczyciele
ciągle wyrzucali mnie z klasy. Mówiłem niemiłe rzeczy innym
ludziom i często wdawałem się w bójki (które zazwyczaj
przegrywałem). Próbowałem flirtować z dziewczynami,
ale szło mi to beznadziejnie.
Lata mijały, a ja, dorastając, zacząłem obserwować u siebie
zauważalne postępy. Metodą prób i błędów uczyłem się,
jak nawiązywać kontakt z ludźmi. Im lepiej czułem się we
własnej skórze, tym lepiej szło mi flirtowanie z kobietami.
Stałem się też nieco bardziej zabawny.
W pewnym momencie miałem nawet dziewczynę.
Ale gdy poszedłem do college’u, wciąż nie miałem tego,
czego pragnąłem.
Dlatego określiłem sobie cel, żeby dalej się doskonalić. Czytałem
książki, słuchałem programów, podejmowałem działania
— zwłaszcza w relacjach damsko-męskich.
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Popełniłem więcej żenujących błędów w relacjach z kobietami
niż wszyscy moi znajomi razem wzięci — ale też rozmawiałem
z większą liczbą osób (i dużo większą liczbą kobiet) niż ci sami
znajomi.
Zrobiłem ogromne postępy, ale to mi wciąż nie wystarczało.
Dlatego gdy skończyłem 21 lat, postanowiłem spróbować czegoś
innego…
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Jak opanowałem sztukę
konwersacji po długich latach
walki z nieśmiałością
i odrzuceniem

Jak opanowałem sztukę konwersacji

Wkońcu zidentyfikowałem brakujący element — musiałem
poznać mężczyzn, którzy potrafią rozmawiać z kobietami.
Chciałem się dowiedzieć, co oni robią i jak to robią.
To pomogłoby mi stwierdzić, co robię źle, i przyspieszyć moje
postępy.
Dlatego zadałem sobie pytanie: „Gdzie znajdę facetów, którzy
się na tym znają?”.
Po krótkim wyszukiwaniu w Google znalazłem grupkę mężczyzn
z Bostonu, którzy umawiają się z nieznajomymi kobietami
na randki.
Pełen obaw zapisałem się do tej grupy. Po kilku tygodniach
pojechałem do Bostonu, żeby wziąć udział w spotkaniu jej
członków.
Nie miałem pojęcia, czego się spodziewać.
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(Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że ta jedna noc kompletnie
zmieni trajektorię mojego życia. Stała się początkiem mentalnej
zmiany, która doprowadziła do tego, że zostałem przedsiębiorcą,
zacząłem podróżować po świecie i przeżyłem przygody,
o których nigdy nawet nie marzyłem. Jeszcze bardziej szalone
jest to, że zaprzyjaźniłem się z ośmioma – dziewięcioma z tych
facetów. Spotykam się z nimi na całym świecie
— na konferencjach biznesowych w Bangkoku, na imprezach
w Kolumbii itd. Ale to już jest temat na inną historię).
Poszliśmy razem do klubu, a wtedy szybko się przekonałem,
że wielu z tych mężczyzn ma „naturalny” talent do podrywania
kobiet. Miałem wrażenie, że każda ich rozmowa przebiega
gładko i bezproblemowo.
Od razu zrozumiałem, że mogę się od nich wiele nauczyć.
Tamtego lata wychodziliśmy razem w każdy weekend. Uważnie
się przyglądałem, jak ci mężczyźni swoją „naturalnością” bez
trudu przyciągają kobiety. Obserwowałem, jak rozpoczynają
rozmowę, jakie ruchy wykonują i jak zabierają jedną dziewczynę
za drugą prosto do swojego mieszkania… Próbowałem ich
naśladować i coraz lepiej mi to wychodziło. Ale był to
powolny proces. Przeprowadziłem kilka świetnych rozmów
z kobietami, ale bywało też, że ponosiłem sromotną porażkę.
Jednak nie poddawałem się. Zagadywałem wciąż nowe kobiety
i uczyłem się na własnych błędach.
Zdarzały mi się drobne potknięcia, ale to mnie nie zrażało.
Uparcie szedłem do przodu. Mój cel był dla mnie priorytetem.
Wkrótce doszedłem do tego, że umawiałem się na dwie – trzy
randki tygodniowo i prawie w każdy weekend spałem z nową
dziewczyną (mimo że w tamtym czasie byłem spłukany
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i mieszkałem z rodzicami)… Przekonałem się, że nie trzeba być
bogatym i przystojnym ani mieć wspaniałej pracy, żeby przyciągać
do siebie kobiety… Tym, co TRZEBA mieć, jest właściwe
nastawienie i pewność siebie, które są niezbędne do tego,
aby podejść do nieznajomej kobiety i do niej zagadać. Konieczna
jest również umiejętność komunikowania się na poziomie
seksualnym.
Oto co jeszcze odkryłem:
 możesz nauczyć się komunikować z ludźmi na głębszym
poziomie;
 możesz się nauczyć, jak być zabawny i rozśmieszać kobiety;
 możesz nauczyć się komunikować z kobietami na poziomie
seksualnym, tak aby je podniecić;
 możesz się nauczyć, jak przeprowadzić z kobietą najbardziej
niesamowitą rozmowę w jej życiu… za każdym razem;
 możesz się nauczyć rozmawiać w taki sposób, aby kobieta
poczuła do Ciebie nieodparty pociąg i zaczęła marzyć o tym,
żebyś zabrał ją do siebie… zaledwie kilka minut po tym,
jak Cię pozna.
Przekonałem się o tym na własnej skórze, gdy opanowałem
sztukę konwersacji.
Dzięki tej nowej wiedzy oraz zdobytemu doświadczeniu stałem
się lepszy nawet od tych „naturalnie uzdolnionych” facetów.
I właśnie wtedy uświadomiłem sobie ważną rzecz: „Kurczę,
muszę zacząć pomagać innym facetom i pokazać im, jak to się
robi…”.
To było około czterech lat temu.

– 23 –

Kup książkę

Poleć książkę

Casanova flirtu

W międzyczasie założyłem stronę PostGradCasanowa, dzięki
której pomogłem tysiącom mężczyzn poczuć większą pewność
siebie, opanować sztukę konwersacji, poznać więcej kobiet
i cieszyć się wspaniałym życiem seksualnym.
Ostatnio uporządkowałem wszystko, czego się nauczyłem,
i stworzyłem system, który może stosować każdy mężczyzna
chcący opanować sztukę konwersacji i nawiązywania kontaktu
z kobietami.
Jesteś spłukany i mieszkasz z rodzicami? Jesteś nieśmiały
albo usłyszałeś kiedyś, że jesteś „obleśny”? To wszystko nie ma
znaczenia. Mój system da Ci fundamenty i narzędzia, których
potrzebujesz, żeby zacząć przyciągać do siebie dowolne kobiety,
nawiązywać kontakty z ludźmi, doskonale sobie radzić
w rozmaitych sytuacjach towarzyskich, a także cieszyć się
bogatym życiem erotycznym.
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Jak zostać
mistrzem konwersacji

Niniejsza książka została podzielona na sześć części:
1. Nastawienie Casanovy (cztery elementy nastawienia
niezbędne do tego, aby flirtować z kobietami).
2. Rozpoczęcie rozmowy (jak podejść do dziewczyny i do niej
zagadać).
3. Flirtowanie jak Casanova (komunikowanie się na poziomie
seksualnym i podniecenie kobiety za pomocą słów).
4. Budowanie więzi (wejście na głębszy poziom konwersacji
i załapanie lepszego kontaktu z kobietą).
5. Oczarowanie (poprowadzenie rozmowy w taki sposób,
aby kobieta poczuła do Ciebie pociąg).
6. Ostateczna konwersacja (dodatkowe wskazówki, dzięki
którym każda rozmowa będzie udana).
W pierwszej części dowiesz się, jakie nastawienie musi mieć
mężczyzna, jeżeli chce, żeby kobieta, z którą rozmawia, poczuła
do niego pociąg. Ta wiedza będzie stanowiła Twój fundament.
W drugiej części nauczysz się rozpoczynać rozmowę z kobietą
w taki sposób, aby Wasza interakcja przerodziła się w coś
większego.
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Casanova flirtu

W trzeciej części poznasz podstawowe zasady flirtowania
i komunikowania się na poziomie seksualnym. Dowiesz się,
jak dodać element flirtu do swoich wypowiedzi, i nauczysz
się podniecać kobiety, używając do tego wyłącznie słów.
Czwarta część to poradnik na temat tego, jak nawiązać kontakt
z kobietą. Dowiesz się, co powinieneś robić, a czego NIE WOLNO
Ci robić, jeśli chcesz, żeby Twoje rozmowy przebiegały gładko
i pomagały budować porozumienie z drugą osobą.
W piątej części nauczę Cię przyciągać uwagę kobiet i sprawiać,
aby poczuły do Ciebie pociąg, gdy będą z Tobą rozmawiać.
Pokażę Ci, jak zaciekawić kobietę i opowiadać o sobie
w atrakcyjny sposób.
Na końcu, w szóstej części, przedstawię Ci pozostałe strategie
prowadzenia konwersacji oraz wskazówki, dzięki którym każda
Twoja rozmowa będzie udana.
Czas przejść do części pierwszej, która omawia głębszy poziom
prowadzenia konwersacji. Zakasz rękawy i przygotuj się
do pracy!
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