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Wstęp

Wstęp
Masz problemy w kontaktach z kobietami?
Nie wiesz, jak do nich podejść i rozpocząć rozmowę?
Zastanawiasz się, jak poderwać tę, która od zawsze Ci się
podoba?
Chcesz wiedzieć, w jaki sposób kobiety wybierają mężczyzn?
Nasz podręcznik powstał na bazie ludzkich doświadczeń, zarówno moich, jak i wielu mężczyzn, których trapią te same problemy. Na ich podstawie wysunięte zostały wnioski, które niejednokrotnie są esencją większości portali o uwodzeniu. Napisałem go, ponieważ zauważyłem, że wiele osób ma powtarzające się pytania na temat kobiet:
Jak mogę poderwać kobietę moich marzeń?
Przecież to nie może być takie proste?
Na co mam zwracać uwagę?
O czym rozmawiać z kobietami?
Jak nabrać więcej pewności siebie?
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Podczas pracy miałem okazję spotkać się kilkoma kobietami,
które z wielką pasją podeszły do swojego zadania i poddały ten
ebook surowej krytyce w punktu widzenia skuteczności opisanych w nim technik. A efekt? Zapraszam na następną stronę…
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Higiena – ogólnie

Brudne dłonie, zwłaszcza paznokcie
Jedną z rzeczy na, które kobieta zwraca uwagę, są Twoje dłonie. Jeżeli są zadbane, Twoje szanse na podryw bardzo wzrastają. Co składa się na zadbane dłonie?
Obcięte paznokcie

Brak przebarwień pod paznokciami w postaci brudu.
Nieobgryzione paznokcie.
Czyste ręce, czyli uprzednio umyte, bez oznak brudu.
Gładkie dłonie (posmaruj je kremem od czasu do czasu, to
w zupełności wystarczy).

Broda to element sporny który dzieli
kobiety na dwie grupy
Kobiety lubiące zarost.
Kobiety nielubiące zarostu w najmniejszym stopniu.
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Wydaje się to banalne, ale takie nie jest, gdyż wszystko zależy
od tego, jaki macie zarost.
Umiarkowany (codzienny) zarost. Musisz zwrócić uwagę na to,
jak prezentuje się Twoja twarz po 2–3-dniowym zwlekaniu
z goleniem. Jeżeli masz gęsty, jednolity zarost, to możesz być
pewny, że kobiety się jemu nie oprą. Między innymi dzięki zarostowi Włosi są przez kobiety uważani za symbol seksu. Mają
oni idealny ciemny, gęsty zarost, przy którym nie widać żadnych „wysepek” czy przerzedzeń, co obniżałoby ich atrakcyjność. Kobiety wiążą takich facetów z siłą, pierwotnym instynktem i prawdziwą męskością, której potrzebują z przyczyn fizjologicznych. 2–3-dniowy zarost jest dozwolony podczas normalnego trybu życia, gdy rozpoczniesz podryw niespodziewanie
(nigdy nie wiesz, gdzie i kiedy spotkasz kobietę, która bardzo
Ci się spodoba), ten zarost nie przeszkodzi Ci w zdobyciu
dziewczyny. Ale jeżeli szykujesz się na randkę, to koniecznie
musisz się ogolić na gładko. Kobiety nienawidzą randek z facetem, który ma papier ścierny zamiast twarzy. Jeżeli zaś posiadasz rzadki zarost, na który składają się 3 włosy na brodzie
i 6 nad górną wargą, to zapomnij o zapuszczaniu go, tylko bierz
za maszynkę i ogól się w tej chwili. Osoby z „dziewiczym wąsikiem” nigdy nie będą dla kobiet atrakcyjne, dlatego jeżeli nie
jesteś szczodrze obdarzony przez naturę brodą – jak najszybciej się jej pozbądź. Ostatnią rzeczą jest wąs lub bródka, czyli
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wszelkie uatrakcyjnienia naturalnego wyglądu. Tutaj także
mamy wybór: nie można jednocześnie stwierdzić, że broda jest
zła, gdyż niektórym ona pasuje do twarzy, a niektórym nie. Jeżeli np. masz wąską twarz i ładny zarost, to możesz zostawić
pasy po obu stronach twarzy w miejscu linii żuchwy, która
optycznie poszerzy twarz i doda naturalnej atrakcyjności Twojej twarzy. Wszelkie wariacje na temat wąsików są dozwolone,
o ile pasują do Twojego stylu i kształtu twarzy. Na koniec pamiętaj: jeżeli idziesz na podryw lub randkę, to ogól się przedtem, gdyż kobiety nienawidzą głaskać szorstkiej twarzy faceta,
a tym bardziej jej całować, nie wspominając o samej estetyce
nieogolonej twarzy.

Żółte zęby
W przeciwieństwie do Ciebie, kobieta nie patrzy na cechy anatomiczne, a raczej na szczegóły, takie jak stan jamy ustnej.
Przed każdą randką staraj się umyć zęby, odświeżyć oddech
i nie zapominać o gumie do żucia, która pomoże Ci zachować
świeży oddech. Kobieta przede wszystkim zwraca uwagę na
twarz adoratora. To ona warunkuje dalszą część poznania, dlatego utarło się mówić, że musisz przejść u niej „twarzowe”. Jeżeli masz ładne, zadbane, białe zęby, to widać że nie uciekasz
na widok szczoteczki, a więc masz zachowaną higienę, co jest

9

DLACZEGO JESZCZE NIE MASZ DZIEWCZYNY? — Marek Kawecki
Żółte zęby

najważniejszą rzeczą, na którą patrzą kobiety przy wyborze faceta.

Brzydki zapach
Przed każdą randką staraj się odświeżyć, biorąc prysznic i odpowiednio się perfumując. Nie wylewaj na siebie litrów wody
kolońskiej ani nie zużywaj całego flakonu perfum na jeden wieczór. Kobiety odbierają więcej bodźców niż facet, są bardziej
wyczulone na różne zapachy i smaki, więc jeżeli będziesz pachniał jak perfumeria, to nie licz na to, że wytrzyma z Tobą na
randce więcej niż 5 minut. Co do zapachów, to trzymaj się zasady:

Do klubu intensywny, może być lekko słodkawy.
Na normalne wyjście w dzień – męski; coś związanego
z lasem, drzewami i w żadnym wypadku nic ostrego i intensywnego, gdyż masz pobudzić jej węch i skłonić do refleksji, a nie zdominować i wzbudzić negatywne odczucia, typu
„chyba wylał cały flakon na siebie”.
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Szpan
Pewnie czytając ten punkt, myślisz sobie: „napiszą, że szpan
jest zły”, a tutaj niespodzianka. Nie jest zły, jeśli dobrze umiesz
się „zakręcić”. Jeżeli masz dobre, markowe ciuchy, to o ile nie
chwalisz się tym lub nie wyglądasz jakbyś pozjadał wszystkie
rozumy, to wszystko w porządku. Kobiety lubią indywidualistów z prostej przyczyny – masz klasę, jesteś bogaty. Szpanować można na wiele sposobów, ale najczęściej ludzie „lansują
się” ubraniami, samochodem czy kontaktami. Jeżeli powiesz
do dziewczyny „a ja znam…”, to będziesz przegranym, ale jak
przypadkiem idąc na randce, spotkasz ciekawego znajomego
i powiesz „cześć”, to na pewno zrobisz na niej niezłe wrażenie.
Pewnie zastanawiasz się, czemu zazwyczaj najdziwniej wyglądający według Ciebie faceci podrywają. Na przykład ubrani
w różowe koszulki i spodnie rurki? To proste – wyglądają inaczej niż reszta, wyróżniają się stylem, mają gdzieś, co myślą
inni, dzięki temu kobiety zwracają na nich uwagę.
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Co na to Ania?
Samo słowo „szpan” już mi się nie podoba. Nie lubię, jak ktoś
się obnosi z czymkolwiek. Prawdą za to jest, że zawsze najpierw zwracam uwagę na mężczyzn, którzy czymś się wyróżniają, np. różową koszulką i rurkami.
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Moda
Każdy musi wiedzieć, jak się ubrać. Jeżeli wyglądasz jak informatyk, z przetartymi spodniami i niechlujną bluzą, to nie dziw
się, że nie masz u boku dziewczyny. Kobiety lubią zadbanych
i męskich facetów, a nie ciapciaków, którzy myślą, że ubierając
się w cokolwiek, zrobią na nich wrażenie. Nie chodzi o to, żebyś
był od tej chwili projektantem mody i ubierał się tylko w najlepszych i najdroższych sklepach. Musisz nauczyć się dobierać
kolory, wyciągnąć wszelkie ubrania ze swojej szafy i zobaczyć,
co masz tam ciekawego. Nawet za małe pieniądze można się
dobrze ubrać, więc weź jakąś znajomą pod rękę i idźcie razem
na zakupy. Nie dość, że się do siebie zbliżycie, to jeszcze kupisz
sobie dobre ciuchy, dzięki którym poderwiesz inne dziewczyny,
nie mówiąc o działaniu terapeutycznym tego wypadu. Nie mieszaj stylów i staraj się wyglądać schludnie i czysto, a nie będziesz musiał się za siebie wstydzić. Dobrze ubrany od razu
wzbudzisz zaufanie dziewczyny, co potem przełoży się na dalsze spotkania.
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Co na to Kasia?
Ja nie szukam mężczyzn ubranych w najdroższe ciuchy, tacy
przeważnie są lanserami. Mężczyzna musi być dobrze ubrany, ale to nie znaczy drogo, wystarczy, że ma swój styl, który
do niego pasuje. Wyjście na zakupy z koleżanką to dobry pomysł, zakładając, że koleżanka ma dobry gust. Dzięki temu
z pewnością lepiej się ubierzesz, niż jakbyś poszedł do sklepu
sam czy z kumplami. Jeżeli nie potrafisz się dobrze ubrać, to
nie masz u mnie szans.
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Maniery
Nieokrzesany neandertalczyk, człowiek lasu, tylko w prehistorii
nadawał się do podręcznika uwodzenia. Dzisiaj, nie umiejąc się
zachować w miejscach publicznych lub przy znajomych, zapomnij o poderwaniu jakiejkolwiek normalnej dziewczyny. Nie
chodzi o to, żebyś od razu zapisywał się na kurs savoir-vivre'u,
ale abyś wiedział, na czym polegają dobre maniery i sztuka zachowywania się w towarzystwie.
Na uwadze musisz mieć również fakt, iż kobiety nie lubią
sztucznych manier lub skrajnych szarmanckich gości, gdyż kojarzą im się z maminsynkami i reliktami przeszłości. Musisz
wiedzieć, jak się zachować w pewnych sytuacjach, np. otwierać
kobiecie drzwi lub używać sztućców do jedzenia potraw zamiast własnych rąk.

Co na to Anita?
Dla mnie najbardziej szarmanckim zachowaniem u faceta
jest otwieranie drzwi w samochodzie i np. w restauracji.
Może to trochę oklepane, ale takimi drobiazgami na pewno
nabijesz sobie u nas kilka punktów. Oczywiście wszystko
15
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w granicach zdrowego rozsądku. Ja zawsze zwracam uwagę
na to, czy facet zachowuje się przy tym naturalnie. To znaczy
czy naprawdę taki jest czy tylko udaje przede mną. Umiejętności jedzenia sztućcami nie ma co komentować…
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Komplementy
Kobieta lubi usłyszeć od faceta komplement, ale jak wszędzie,
także i tutaj są plusy i minusy mówienia komplementów.
Jeżeli mówisz zbyt często komplementy kobiecie, wychodzisz na zdesperowanego, przez co kobieta z marszu Cię odrzuci.
Jeżeli Twoje komplementy są oklepane („jakie masz piękne
oczy/włosy”), powodują więcej złego niż dobrego. Warto zauważyć, że ładnie wygląda, ale powiedz komplement, który
charakteryzuje tylko ją, a nie wszystkie kobiety, które spotkałeś w życiu.
Możesz zabarwić komplement lekką dawką negatywnej wypowiedzi np. „Nie no super wyglądasz… jak na swój wiek”.
To pokazuje, że nie jest dla Ciebie tylko pionkiem i nie czarujesz jej komplementami, a pokazujesz swoje zdanie. Z negatywnymi cechami nie możesz przeholować, bo odniosą
zły skutek.
Ważne są momenty, w których je mówisz; jak strzelasz na
dzień dobry komplementami, to jesteś u niej spalony, im
ich mniej, tym dla Ciebie lepiej.

17

DLACZEGO JESZCZE NIE MASZ DZIEWCZYNY? — Marek Kawecki
Komplementy

Jeżeli już mówisz, to mów szczerze, nie ma nic gorszego jak
kiepska ściema. Kobieta od razu ją zwęszy.

Co na to Basia?
Lubię komplementy, każda z nas lubi, może nawet być „jakie
masz piękne oczy/włosy”. Wszystko zależy od tego, jak to powiesz i kiedy. Na pewno lepsze są jakieś oryginalne komplementy, bardziej skierowane do mnie niż takie, które pewnie
mówisz do wszystkich kobiet. Negatywna wypowiedź w komplemencie jest OK, ale też wymaga wyczucia, dobrze powiedziana pokazuje mi, że jesteś inteligentny i wart mojej uwagi.
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Szybki dotyk
Rodzice z pewnością uczyli Cię, że nie można pchać rąk, gdzie
nie trzeba, a kobieta to święta osoba i nie można być namolnym – dotyk zakazany. Teraz dowiesz się, że to bzdura. Bez
właściwego dotyku nic nie zyskasz. Dotyk jest główną bronią
uwodziciela, ponieważ daje Ci przewagę nad słowami. Jak sądzisz, większe szanse będzie miał facet, który pisze z nią na
gadu lub SMS-uje od 3 miesięcy, czy gość, który spotkał się
z nią 2 razy i przez te spotkania cały czas był z nią w kontakcie
fizycznym poprzez dotyk? Odpowiedź jest prosta – osoba druga zrobi na niej większe wrażenie (o ile odpowiednio zrozumiała, o co chodzi z dotykiem). Dotyk powoduje przywiązanie
i przełamanie barier między Wami, przez co kobieta oswaja się
z Tobą. Bez kontaktu fizycznego nie poderwiesz dziewczyny,
ponieważ nie będziesz dawał jej znaków, że Ci się podoba. To,
że powiesz jej o tym, nie zrobi na niej żadnego wrażenia, ale jak
poprzesz to, np. przytulając się do niej, na pewno poczuje to
samo co Ty i się w Tobie zakocha.
Cechy dotyku:
Dotyk poprawny

Dotyk zły
19
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Obejmujesz ręką

Obmacujesz ją

Podtrzymujesz, gdy gdzieś

Dotykasz zbyt często

idziecie, trzymając lekko za

Nie jesteś

plecy

w tym, co robisz

Pomagasz jej przejść i wyjść

Łapiesz ją za piersi lub tyłek

Szturchasz ją lekko jak roz-

Ocierasz się o nią

mawiacie

zdecydowany

Przełamujesz

jej

Nie unikasz kontaktu, tylko

prywatną,

do niego dążysz

przysuwając się

zbyt

strefę
często

Wszystko powinieneś robić z umiarem i rozmysłem. Ona ma
się rozkoszować chwilami z Tobą, a nie myśleć, że jesteś gwałcicielem.

Co na to Monika?
Jak zaczęłam czytać ten punkt, to z początku pomyślałem sobie, że to największa bzdura, o jakiej słyszałam. Ale teraz jestem pewna, że coś w tym jest. Uświadomiłam sobie, że kilka
razy nieświadomie tego doświadczyłam… Aha i jeszcze jedno,
zawsze wybiorę tego, z którym się już widziałam, chociaż
krótko się znamy niż starego znajomego z gadu gadu.
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Oryginalny facet czy jeden z wielu?
Nie bądź jednym z wielu. Bądź oryginalny – brzmi prosto? Tutaj tkwi klucz do poderwania rzeszy kobiet. Dziewczyny nie
czekają na faceta, który pójdzie z nią do kina lub do restauracji,
zamiast tego wolą mężczyznę, który weźmie ją w nieznane, dostarczy emocji i pokaże swój świat, zamiast uzależniać go od
jej upodobań. Z tym ma problem większość mężczyzn, nie potrafią przedstawić swojego życia jako interesującego i ciekawego, przez co tracą oryginalność, kurczowo chwytają się życia
kobiety, dzwoniąc do niej 100 razy dziennie. Wysyłając do niej
SMS-y, co chcesz zyskać? Pokazujesz, że myślisz o niej dzień
i noc, że jesteś zakochany po uszy. Tak robi każdy zwykły facet,
który jest samotny i wyjście z tą konkretną kobietą jest jedynym pozytywem od ostatniego miesiąca. Pokazując, że jesteś
na jej wezwanie, robisz się dla niej normalny i taki jak wszyscy.
Jeżeli zaś „olejesz ją” i nie będziesz na każde jej wezwanie, zobaczy w Tobie faceta, którego pożąda i któremu da się uwieść.
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Co na to Ania?
Mam co najmniej trzech dobrych przyjaciół, którzy są na każde moje zawołanie. Wysyłamy do siebie SMS-y, dzwonimy
itd. Każdy z nich najpierw chciał mnie poderwać, ale nie byłam zainteresowana, teraz się po prostu przyjaźnimy. Brakuje mi właśnie takiego mężczyzny, jak opisaliście. To nie prawda, że my lubimy pantoflarzy gotowych na każde nasze skinienie. My lubimy prawdziwych mężczyzn, którzy dają coś
ciekawego, ten dreszczyk emocji.
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Nudny facet
Każda kobieta boi się nudnego i monotonnego życia. Nie bądź
nudnym i jednym z wielu, gdyż tracicie na tym i Ty, i ona. Jeżeli Twój dzień jest monotonny i ogranicza się do odpalenia komputera – zapomnij o nim. Kobiety nienawidzą nudnych i przewidywalnych facetów. Jeżeli nie chcesz być jednym z nich, to
zacznij prowadzić ciekawe życie. Jak to zrobić?
Uświadom sobie, że nawet gdy wychodzisz po bułki rano, to
robisz coś ciekawego i możesz tak to przestawić – z pozoru
błahe rzeczy także są powodem do dumy i możesz o nich
z kobietą porozmawiać. Na pewno jej nie zanudzisz, jeżeli
dodasz do tego odrobinę emocji.
Skupiaj się na różnych sprawach, pomijając w opisie rzeczy,
którymi zajmujesz się każdego dnia. Jeżeli grasz na komputerze, to zapomnij o tym i pod żadnym pozorem nie mów
kobiecie, że jesteś mistrzem klawiatury. W zamian przedstaw siebie jako osobę, która lubi doskonalić siebie na różne sposoby, głownie dzięki rozmowie z innymi ludźmi (np.
przez komputer). Prawda, że to brzmi lepiej?
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Zacznij wychodzić z domu i bywać! Każde wyjście z domu
to powód do dumy i historia z nim związana. Przedstawiając historie w sposób wesoły i humorystyczny, docierasz do
niej i pokazujesz, że masz charakter.
Pamiętaj, że dziewczyna większość swojego czasu spędza
w domu, więc wychodzi o wiele rzadziej od Ciebie, a więc
z pozoru Twoje dzienne życie dla niej jest ciekawe i warte
poznania.

Co na to Kasia?
Po pierwsze ja na pewno nie spędzam większości swojego
czasu w domu, tylko właśnie poza nim. Dlatego też mój facet
musi być podobny, nie nudny domator ślepiący cały dzień
w telewizor czy ekran komputera. Rzeczywiście facet musi
bywać, ale bez przesady, nie szukam wiecznego imprezowicza. Co do nudy, to jest chyba najgorsze, co może się przydarzyć, jeśli nie masz nic ciekawego, śmiesznego do powiedzenia, to nie mów nic.
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Pozytywny czy smutas?
Aby poderwać kobietę, musisz być pozytywnie nastawiony do
życia. Lepiej jak nie odmawiasz jej na każdym kroku, dając do
zrozumienia, że jesteś nudny. Tak jak oceniasz siebie, tak też odbiera Cię kobieta, a dzięki temu również jej udziela się taki sam
stan, dzięki czemu oboje jesteście pozytywnie nastawieni i randka będzie udana. Jeżeli przychodzisz ze smutną miną, to również ona będzie smutna, a jeżeli będzie od Ciebie emanowała pozytywna energia, to możesz być pewny, że również jej się ona
udzieli. Smutasy zazwyczaj siedzą w domu, a osoby pozytywne
są otwarte na świat i rządne przygód, co uwielbiają kobiety, które chcą czegoś więcej od życia i nie zamierzają się nudzić.
Staraj się być uśmiechniętym. Uśmiech to podstawa, pokazuje, że jesteś pogodny i pozytywnie nastawiony do innych.
Jeżeli masz zły nastrój, przed wyjściem popraw go lub przełóż randkę – tego dnia nie będzie lepiej. Pamiętaj, że taki
sam się udzieli jej, nawet jeśli będzie chciała poprawić Ci
humor, brak pozytywnych wibracji jest źródłem konfliktów.
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Myśl pozytywnie – pamiętaj, że ten stan udziela się także
jej! Myśląc pozytywnie, mniej się stresujesz, a mniejszy
stres to więcej zabawy na randce.
Smutasy nie podrywają, tylko przeszkadzają kobietom – nie
bądź taki, bądź otwarty i wesoły.
Wpływaj na innych, Twoja postawa oddziałuje na otoczenie, tak jak Ty się zachowujesz, tak też zachowują się inni,
a przez to jesteś zapamiętywany jako życzliwa dusza, a nie
cham.

Co na to Anita?
Nie wyobrażam sobie, żebym mogła zwrócić uwagę na mężczyznę, który nie jest radosny, uśmiechnięty i pozytywnie nastawiony do życia. Randka ze smutasem jest najgorszym, co
może się przydarzyć kobiecie. Po co mam spędzać czas z kimś,
kto jest nijaki, jak mogę spotykać się facetem, który mnie rozwesela i przy którym czuje się radosna?
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Kobiety nie lubią uległych mężczyzn, jeżeli o tym nie wiedziałeś
– to teraz masz okazję się o tym przekonać. Dziewczyna, widząc kolejnego pantoflarza, który próbuje ją zbajerować, pozwalając na wszystko i dostosowując się do jej widzimisię, nie
zyskuje jej zaufania. Wręcz przeciwnie – traci je, ponieważ ona
nie szuka człowieka, który będzie jej przytakiwał, tylko faceta,
który umie sam o siebie zadbać. Wielokrotnie spotkałem się
z sytuacjami, w których kobiety testują mężczyzn, strojąc fochy. Nie możesz przejść tego testu pozytywnie poprzez ciągłe
potakiwanie i godzenie się na zaistniałe sytuacje. Kobiety mają
wahania nastrojów, więc pragną osoby, która je ujarzmi i wskaże pewne granice, których nie mogą przekroczyć – jeżeli je wytyczysz, ona będzie z Tobą bardzo szczęśliwa i na pewno Wasz
związek długo przetrwa.
Postaw się jej czasem – miej własne zdanie i nie rezygnuj
z niego dla świętego spokoju; niby chwila spokoju jest zbawieniem, ale na dłuższą metę związek nie przetrwa.
Ty organizuj czas i sprawiaj, że będziesz panem w związku,
a nie ona. Facet jest po to, by dominować, nie pytaj się jej
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o wszystko, pokaż, że masz inwencję i ona może Ci towarzyszyć, ale nie musi.
Nie dawaj za wygraną, pamiętaj, że wszelkie wahania nastrojów są chwilowe i na pewno przejdą, a ona będzie Ci
wdzięczna, że się nie dałeś.
Pantoflarze nie mają szczęśliwego życia, ponieważ są tłamszeni przez kobietę, gdy przyjdą jej koleżanki. Chcesz być
jej papciem? – nie szukaj w takim razie dziewczyny, bo to
nie będzie miało sensu, ona nawet gdy mówi: „lubię kompromis”, to i tak woli, jak postawisz na swoim (nie za wszelką cenę, rzecz jasna).

Co na to Basia?
W tym miejscy powinnam bronić wszystkich kobietek na tym
świecie i kategorycznie zaprzeczyć! Niestety obiecałam sobie,
że będę szczerze komentować te rady i muszę przyznać: TAK,
to prawda. Jeżeli facet na wszystko mi przytakuje, to szybko
mi się nudzi… Chociaż pantoflarze czasem są wygodni w codziennym życiu, to na stałe są nie do wytrzymania!
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Po 2 minutach zakochany
Pewnie zastanawiasz się, o co chodzi w tytule tego rozdziału.
Niewielu facetów zdaje sobie sprawę z tego, że „zakochuje” się
automatycznie po ujrzeniu ładniej dziewczyny. Chemia i hormony gwarantują, że nie będziesz mógł się od niej oderwać,
a zakochanie się od razu jest najgorszą rzeczą, jaką możesz zrobić. Facet, który jest zakochany, z miejsca jest skreślony
u dziewczyny, w końcu ona chce się zabawić i Cię poznać, a nie
od razu iść z Tobą do łóżka lub przed ołtarz. Zapomnij o wyznawaniu miłości i traktuj ją jak jedną ze swoich koleżanek,
a na pewno zyskasz u niej punkty za niebycie „leszczem”. Kobiety lubią być uwodzone i zdobywane, nie chcą facetów, którzy
już na pierwszej randce deklarują im nieskończoną i bezkresną
jak ocean miłość. Aby nie być „leszczem”, przeczytaj, proszę,
poniższe punkty.
Sprawiaj wrażenie tajemniczego. Kobiety lubią tajemnice,
ponieważ oddziałuje to na ich umysł, a to najpotężniejsza
broń dla uwodziciela.
Nie używaj słowa „kocham”. Wyrzuć ze słownika to słowo,
facet mówi to raz lub dwa na rok, a już na pewno nie na

29

DLACZEGO JESZCZE NIE MASZ DZIEWCZYNY? — Marek Kawecki
Po 2 minutach zakochany

pierwszej czy drugiej randce. Dla niej masz być obojętny
i traktować ją jak jedną z wielu znajomych.
Nie rób maślanych oczu do niej i nie udawaj zakochanego.
Pokaż, że masz swoje życie i ona może Ci w nim towarzyszyć.
Spraw, aby myślała, że jest dla Ciebie obojętna, przez co
bardziej przywiąże się do Twojej obecności i będzie czekała
na najmniejszy sygnał z Twojej strony.
Nie pokazuj jej swoich emocji, pozwól, aby zatęskniła. Nie
narzucaj się jej, pozwól, aby to ona wyczekiwała na Twój
kontakt i nie mogła się bez niego obejść.
Zawładnij jej myślami, nie dawaj od razu 100% siebie, a powoli doprowadzaj ją do obłędu. Zachowuj się normalnie,
racjonalnie, a nie będziesz sprawiał wrażenia, że jesteś zauroczony jej urodą; kobiety nie lubią facetów, którzy lecą na
ich urodę i chcą je tylko przelecieć, sprawiaj wrażenie, że
naprawdę chcesz ją poznać.

Co na to Monika?
Jeśli facet mówi, że mnie kocha na pierwszej randce, a wierzcie, to się często zdarza, to od razu uciekam, po porostu wstaję i wchodzę. Tacy goście są nie do zniesienia na dłuższą metę,
strasznie zaborczy i moim zdaniem niebezpieczni. Za to tajemniczy mężczyzna ma coś w sobie, to interesuję każdą ko30
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bietę – może to właśnie „to coś”? Udawanie obojętności to
moim zdaniem najlepsza taktyka w uwodzeniu, wtedy będziesz dla mnie naprawdę pociągający.
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Zero pewności siebie
Pewność siebie jest bolączką każdego faceta, który dopiero co
próbuje zaimponować kobiecie. Okazuje się, że nie masz u niej
szans i to częściowo nie ze swojej winy, gdyż pewność siebie
wypływa pośrednio z otoczenia, w którym dorastasz. Zarazem
pewność siebie łączy się z doświadczeniami Twoimi, Twoich
znajomych czy rodziców. Pewność siebie można, dzięki Bogu,
nabyć lecz jest to najtrudniejsza do rozwinięcia przez normalnego faceta rzecz, która przyda mu się również w normalnym życiu. Jak zdobyć pewność siebie?
Nie wahaj się pokazywać innym swojego zdania.
Jak już coś powiedziałeś, to trzymaj się tego i nie bądź uległy.
Zaakceptuj swoje wady i zalety.
Nie zważaj na próby obniżenia Swojej wartości przez innych.
Bądź ponad wszystkim – samowystarczalny.
Nie zadzieraj nosa i nie zachowuj się jakbyś pozjadał
wszystkie rozumy.
Trenuj podchodzenie do kobiet każdego dnia, otrzaskasz się
z ich problemami i sposobami rozmowy, co pomoże Ci je lepiej zrozumieć i przez co zyskasz większą pewność siebie.
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Zaakceptuj to, kim jesteś i wszędzie szukaj pozytywów.
Nie skupiaj się na detalach tylko na rzeczach wielkich
i ważnych.
Ty jesteś kowalem swojego losu. Pamiętaj – jeżeli przechodzisz obok problemu obojętnie, to tak naprawdę go unikasz. Facet z jajami potrafi sobie dać radę w każdej sytuacji,
więc wyrzuć ze swojego słownika wyrazy: „nie umiem, nie
mogę, nie da rady”.
Praca nad sobą jest najtrudniejsza, ale daje także najwięcej satysfakcji. Nie omijaj tego punktu, bo on jest kluczem do
wszystkiego!

Co na to Jola?
Myślę, że pewność siebie (oczywiście do pewnego stopnia)
oraz samowystarczalność na pewno mają bardzo pozytywny
wpływ na to, w jaki sposób jest się postrzeganym. Kobiety
mimo wszystko podświadomie i instynktownie oczekują od
mężczyzn poczucia bezpieczeństwa, a bez tych dwóch cech
trudno byłoby stworzyć wizerunek mężczyzny silnego i zaradnego.
Jeżeli czujesz, że istotnie nie radzisz sobie w pewnych sytuacjach, to niezaprzeczalnie należy podejść do zagadnienia
jako wyzwania. Jeżeli wiec mężczyzna nie wie, o czym mógł33
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by porozmawiać z przypadkową kobietą, może się tego nauczyć poprzez rozmowę z koleżankami z pracy, uczelni, szkoły. Poprzez zainteresowanie się tym, co ciekawi kobiety,
o czym lubią rozmawiać w damskim i męskim gronie, można
je bliżej poznać, a w konsekwencji nabyć płynność i swobodę
w konwersacji z każdą mniej lub bardziej znaną kobietą.
Sądzę, iż nie należy również zapominać o tym, iż większość
nawet tych najpiękniejszych kobiet nie szczyci się wysoką samooceną i pewnością siebie – kobiety zazwyczaj wymagają
od siebie znacznie więcej niż jest to możliwe, a wytyczane
przez media kanony piękna jeszcze bardziej ten stan pogłębiają. Jeżeli mężczyzna to zrozumie, łatwiej mu będzie traktować kobietę na równi sobie, bez westchnień, stawiania na
piedestale i przede wszystkim bez strachu, a tego chyba
współczesna kobieta oczekuje.
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Brak ambicji i zainteresowań
Brak celu w życiu poważnie wpływa na postrzeganie świata.
Nie czerpiąc z niego korzyści i nie stawiając przed sobą nowych
wyzwań, nie rozwijasz się i nie jesteś atrakcyjny dla kobiety.
Zacznij coś trenować, odkryj pasje i nowe zainteresowania, to
jest klucz do sukcesu i zdobycia kobiety. Nigdy, pod żadnym
pozorem, nie mów kobiecie, że niczym się nie zajmujesz lub że
uważasz swoje życie za nieudane. Mówiąc tak, sprawisz, że ona
w to uwierzy i automatycznie możesz iść do domu – dzisiaj
dziewczyny nie znajdziesz.

Co na to Kasia?
Dobra rada, jeśli nie masz żadnych zainteresowań i uważasz
swoje życia za nieudane, to błagam Cię, nie mów mi o tym.
Każdy musi mieć jakieś pasję, hobby, bez tego życie jest nudne.
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Silny charakter
Kobiety szukają u mężczyzny oparcia i męskości. Mężczyzna
musi wiedzieć, co i kiedy robić, jak ujarzmić kobietę, co da jej
poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Jeżeli nie masz silnego
charakteru, te ładniejsze dziewczyny Cię zostawią dla osoby,
która umie postawić na swoim i zaradzić sobie w wielu sytuacjach. W silnym charakterze chodzi o to, abyś wiedział, jaki
jest Twój cel i rola w życiu, abyś umiał o siebie zadbać i nie rozdrabniał się za bardzo w rzeczach, które donikąd nie prowadzą.
Kształtuj obraz faceta pewnego siebie, który wie, co chce od życia i jest nagrodą dla kobiety. W wypadku gdy kobieta poczuje
pewność, będzie szczęśliwa i bezgranicznie Ci zaufa. Poniżej
przeczytasz kilka punktów, które pomogą Ci zrozumieć, co charakteryzuje mężczyznę o silnym charterze.
Zawsze ma wszystko zaplanowane.
Nigdy nie działa bezcelowo.
Wszystko, co robi, jest starannie przemyślane, przez co
sprawia wrażenie obeznanego w każdej sytuacji i jest osobą
lubianą przez innych.
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Nie daje się ujarzmić kobiecie mimo jej usilnych starań; ma
swoje zdanie i jego się trzyma.
Sprawia wrażenie, że zna każdą odpowiedź i nic go nie zaskoczy.
Jest pogodzony ze swoimi wadami i zaletami, przez co trudno jego go zagiąć przez innych – czują jego siłę.
Umie postawić na swoim, ale też jest asertywny i pozytywnie nastawiony do wszystkich.
Nie wszczyna niepotrzebnych awantur i kontroluje emocje.
Te cechy pokrótce przedstawiają cechy faceta, którego szuka
każda dziewczyna, nawet jeśli o tym nie mówi na głos.

Co na to Anita?
Mężczyzna z silnym charakterem zawsze będzie interesował
kobiety, bo przecież tak naprawdę szukamy w życiu bezpieczeństwa, a przy pewnym siebie i silnym mężczyźnie na pewno bezpieczne będziemy. Oczywiście w granicach rozsądku;
nie chodzi o to, żebyś był despotą i mnie tłamsił, tylko żebym
wiedziała, że masz autorytet i zawsze mogę na Ciebie liczyć.
Z tych punktów myślę, że najważniejsze jest kontrolowanie
emocji i nie wszczynanie awantur. Dokładne przeciwieństwo
kobiet, a jak wiemy, przeciwieństwa się przyciągają.
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Zainteresowanie Twoją osobą
Grunt to znaleźć wspólny język z kobietami. Ale czemu tak właściwie to Ty musisz spełniać te warunki? Dlaczego to ona nie
miałaby się trochę postarać. Po kobiecie od razu widać, czy jest
Tobą zainteresowana czy traktuje jak znajomego. Nie możesz
non stop się o wszystko starać i próbować jej na każdym kroku
zaimponować. Zrób coś innego, spróbuj przerobić sytuację: ja
podrywam Ciebie, na sytuację: czemu myślisz, że mnie
poderwiesz? Ta mała zmiana roli przeistoczy nudną i przewidywalną randkę w walkę o Twoje (a nie jej) względy i to nie Ty
będziesz zdobywał. Kobiety lubią flirtować, dlatego warto się
cenić i dawać pozory obojętności, aby wzbudzić w niej żądze
zdobywcy. To otwiera przed Tobą cały wachlarz tekstów i zachowań, którymi na początku one testowały Ciebie, a teraz to
Ty możesz je wykorzystać do rozwoju sytuacji.
Co możesz zrobić, aby ją sobą zainteresować?
Odwrócić sytuację na randce z podrywania jej na podrywanie Ciebie.
Być tajemniczym i elokwentnym; kobiety kochają tajemnice, dla nich najbardziej podniecający jest fakt, że Ciebie nie
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znają i jesteś dla nich nową osobą, nie rezygnuj z tego, prowadząc nudny monolog o swoim życiu, dodaj pikanterii, nie
mówiąc dużo o sobie.
Nie odpowiadać prosto na pytania. Chodzi o to, abyś nie
mówił od razu całej litanii na postawione pytanie, a odpowiadał pokątnie, zostawiając jej myślom dalszą odpowiedź.
Kobiety kochają rozmyślać o sytuacjach, które miały miejsce. Zostawiając jej pole do manewru, gwarantujesz sobie
miejsce w jej umyśle, dzięki czemu szybciej się od Ciebie
uzależni. Nie odpowiadaj prosto na jej pytania, a krąż wokół odpowiedzi, tak aby po randce pomyślała: „kurde, spędziliśmy cały wieczór, a ja dalej nic o nim nie wiem”.
Jeżeli randka będzie cienka, nie zawahaj się wstać, powiedzieć „dziękuję za wieczór” i wyjść. Niekiedy dziewczyny lubią testować facetów marnym przebiegiem randki, a to
doda Ci autentyczności i charakteru – zwykły facet tego nigdy nie zrobi, bo będzie Bogu dziękował za to, że jest na
randce – a to błąd.
Oceń podczas randki swój i jej wkład w jej przebieg, jeżeli
będziesz czuł, że sam dajesz z siebie 100%, a ona tylko
zdawkowo odpowiada – olej ją i idź do domu.
Naucz się prawidłowo wypowiadać. W tym celu odśwież
materiały z różnych kabaretów i filmów, aby nabyć styl bycia tych osób, da to Ci swobodę wypowiedzi i płynność w te-
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matach. Kobiety lubią słuchać, a niespotykane teksty dodają tylko pikanterii.

Co na to Basia?
Okazywanie częściowego braku zainteresowania to najlepsza
metoda, by zawrócić nam w głowach. Oczywiście najpierw
naprawdę musisz mi się spodobać. Z odwróceniem podrywania nie jestem do końca przekonana, ale kto wie, na pewno
byłby to oryginalny sposób na podryw. Rzeczywiście aura tajemniczości sprzyja Wam podczas randki…
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Kino czy skok ze spadochronem
Pewnie często zastanawiasz się „gdzie mam wziąć kobietę na
randkę?”. Podstawowym błędem jest zły dobór miejsc, do których chcesz zabrać podrywaną dziewczynę. Umysł najczęściej
podpowiada oklepane miejsca, takie jak kino czy restauracja.
To nie są dobre miejsca do podrywu z kilku względów.
Do restauracji nie zabieramy dziewczyny, ponieważ to jest jednoznaczne z próbą przekupienia jej naszymi pieniędzmi. Po za
tym sama atmosfera sprzyja tylko jedzeniu i rozmawianiu po
przeciwnych stronach stołu, co uniemożliwia kontakt fizyczny
i nawiązanie więzi między Wami. Jeżeli zamierzasz być już na
początku jej sponsorem – Twój wybór, ale jeżeli myślisz, że
dzięki Twoim pieniądzom ona się w Tobie zakocha, to jesteś
w błędzie. Kobiety, jak wszyscy, lubią być sponsorowane (Ty
też lubisz dostawać coś za darmo), więc błędem jest myślenie,
że dziewczyna leci na nas, a nie na zasobność naszego portfela.
Kolejnym złym wyborem jest np. kino, ponieważ nie możecie
nawiązać tam relacji towarzyskich. Oglądacie film i tyle, bez re-
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welacji i kontaktu, a tym bardziej bez rozmowy. Po kinie będziesz ~40 zł lżejszy i w ogóle jej nie poznasz.
Pewnie myślisz sobie – to w takim razie gdzie można się
z dziewczyną wybrać?
Odpowiedź prosta – wszędzie, gdzie jeszcze jej nie było. Plaża
jest dobrym miejscem, ponieważ masz z nią bliski kontakt i mimowolnie tworzysz romantyczny nastrój, który kobiety kochają. Dając jej otoczkę romansu i emocje, automatycznie docierasz do niej i zapamiętuje Cię na dłużej, łącząc z miłym spędzaniem czasu i innymi rozrywkami niż te, które zna.
Inne miejsca, które warto odwiedzić:
Wszelkie eventy, które są w Twoim mieście, choćby wystawa porcelany kaszubskiej.
Park.
Dom handlowy (możecie pozwiedzać sklepy, kupić coś dla
niej lub dla siebie, zrelaksować się i odprężyć).
Jezioro, plaża, polana, łąka, las i inne naturalne miejsca do
relaksu.
Łyżwy, kręgle…
Wszystko, co Was do siebie zbliży i wywoła w niej pozytywny
nastrój oraz nie zanudzi na śmierć.

42

DLACZEGO JESZCZE NIE MASZ DZIEWCZYNY? — Marek Kawecki
Kino czy skok ze spadochronem

Pamiętaj, że ona chce Cię poznać, a nie zobaczyć, jaki jesteś bogaty czy urokliwy w oklepanych miejscach. Jeżeli dostarczysz
jej emocje, to zbliżysz się do niej bardziej niż inny gość, który
próbuje ją wyrwać na restauracje i darmowe wyjście do kina.

Co na to Monika?
Randka w kinie czy lunch w restauracji to najbardziej oklepane miejsca. Chciałabym, żeby facet zabrał mnie na jakąś
inną, bardziej ekscytującą randkę, ale nigdy się to nie zdarzyło i to na pewno nie tylko mnie. Jeśli więc zaproponujesz coś
oryginalnego, przy czym razem będziemy się dobrze bawić,
to na pewno zrobisz na mnie dobre wrażenie. Chociaż zaproszenie na pierwszą randkę do lasu czy do centrum handlowego uważałabym za dziwne. Istotnie, podstawą są emocję, bo
bez nich randka jest po prostu nudna.
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Czy facet musi płacić za kobietę?
Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez facetów jest
próba przekupienia kobiety, którą chcą poderwać. Myślą, że pokazując swój stan materialny i zasobny portfel, zdobędą jej
względy i doprowadzi ich to do pięknej i szczerej miłości – nic
bardziej mylnego. Kupując jej wszystko, sponsorując prezenty
i wypady, stawiasz się mimowolnie w świetle osoby, która jest
wsparciem finansowym, a nie parterem w życiu. Ona zdaje sobie
sprawę z tego, że chcesz kupić jej względy poprzez wydawanie
pieniędzy, co w wielu przypadkach kończy się brakiem dziewczyny i brakiem pieniędzy. Kobieta będzie się także czuła niezręcznie, ponieważ stawiając, automatycznie tworzysz niezręczną dla niej pozycję – odwdzięcz się – co na pewno nie przełamie bariery między Wami i stworzy niepotrzebny stres, który
utrudni cały podryw. Kupowanie jej wszystkiego pogarsza relacje między Wami z partnerskich do przyjacielskich, gdyż ona zechce Ci się zrewanżować i przestaje myśleć o tym, jaki jesteś,
a zaczyna o tym, jak szybko spłacić swój dług wobec Ciebie. To
z pewnością nie było Twoim celem. Oczywiście nie możesz od
razu powiedzieć: „nic ci nie kupię”, bo to również jest zła droga.
Pokaże, że jesteś sknerą i ciułasz każdy grosz – „nudny facet,
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który nic nie może mi zaoferować”. Trzeba umieć wyważyć, za co
możesz zapłacić i kiedy możesz to zrobić.
Jeżeli idziecie na randkę, to mimowolnie godzisz się na to, że
to Ty będziesz płacił za całe wyjście i nie możesz od niej oczekiwać ani się wściekać, że nie chce płacić. Jeżeli zaś jesteście na
spotkaniu lub wyjściu, to możesz łagodnie jej wspomnieć, że
powinna za siebie zapłacić, gdyż nie jesteś jej sponsorem. Możesz także zabawić się w pewną grę – raz Ty ją gdzieś zabierasz,
a raz ona Ciebie. Rewanż jest najlepszym sposobem na problem finansów.

Co na to Kasia?
Przykro mi, ale się z tym nie zgadzam! Mój były facet taki był
i ciągnęło to się aż trzy lata. Szczerze mówiąc, nie widzę
w tym nic dobrego (zero oszczędności i ciągle braki na koncie)! Mężczyzna powinien być dżentelmenem i płacić za
wszystko! Bo w końcu to kobiety należą do płci „słabszej” i zazwyczaj to one maja większe wydatki... Facet powinien pokazać kobiecie, że potrafi jej zapewnić poczucie bezpieczeństwa
i że jej niczego nie zabraknie. Dodam jeszcze, że gdyby jakiś
mężczyzna zasugerował mi, że mam za „coś” zapłacić, to owszem, zapłaciłabym, ale nie spędziłabym z nim ani minuty
dłużej.
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Czy dałaś kiedyś facetowi w pysk
za to, jak próbował Cię poderwać?
Media kreują w naszym przekonaniu prawidłowe wzorce. Nieświadomie je nabywamy i potem wcielamy w życie, dziwiąc się,
że większość rzeczy nam nie wychodzi. Trzeba postawić sprawę
jasno – problemy, które myślisz, że masz z kobietami, są urojone w Twojej głowie i pochodzą z programowania społecznego.
Nie ma czegoś takiego jak lęk przed kobietami, gdy Ty jesteś
facetem i gabarytem ją 2 razy przerastasz. To Ty siejesz postrach, a nie ona. Podobnie jest z obawą o odrzucenie. Jak nie
spróbujesz, to skąd wiesz, że akurat się nie uda? Trzeba spróbować i przekonać się naprawdę, jak to jest, aby potem powiedzieć: naprawdę jest się czego bać. Póki tego nie zrobisz, zapomnij o problemach takich jak odrzucenie przez kobietę, bo tego
nie doświadczyłeś. Każdy podrywacz, zanim zaczął być dobry
w tym, co robi, dostał kosza. Ja na 10 dziewczyn dostawałem
na początku kosza od 9 z nich, ale potem okazywało się, że ta
najlepsza mi nie odmawiała. To był początek przemiany, która
potem zaowocowała brakiem odmowy od reszty dziewczyn. Te
bariery istnieją tylko w Twoim umyśle i musisz nauczyć się je
zwalczać. Nie ma czegoś takiego jak obawa, że kobieta Cię zje46
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dzie lub jeszcze lepiej – strzeli w pysk, za to, że do niej podszedłeś i spróbowałeś zagadać. Raczej będzie zadowolona, że ktoś
normalny do niej podszedł i na pewno od razu Cię nie spławi,
no chyba że ma naprawdę zły dzień.
Przeczytaj poniższe wymówki i powiedz, czy Ty też je stosujesz.
Nie podejdę do obcej kobiety, bo mnie wyśmieje.
Nie powiem jej tego, bo mi strzeli w pysk.
Na pewno mi odmówi.
Krótko mnie podsumuje, po czym będę miał większego
doła, niż miałem.
A co, jeżeli nie będzie mnie chciała?
Powie jeszcze, że jestem brzydki i głupi i tyle będzie z mojego podrywania.
Jeżeli tak, to istnieje w Tobie programowanie społeczne. Jak
się tego śmiecia pozbyć?
Utrzymuj kontakt z kobietami – zobaczysz, że nie są takie
straszne, na jakie wyglądają.
Stawiaj przed sobą cele, które potem będziesz starał się
spełnić – np. podejdę jutro do 2 nieznajomych i spytam się
o coś.
Uświadom sobie, że jesteś ciekawym człowiekiem i wszystko zależy od Ciebie.
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Nie unikaj ludzi tylko otaczaj się nimi, zobacz, jak reagują
i czego się boją, to da Ci siłę.
Pracuj nad pewnością siebie – to jest najlepszy krok do pozbycia się programowania.

Co na to Ania?
Nigdy nie uderzyłam faceta za to, jak próbował mnie poderwać i na pewno tego nie zrobię, chyba że będzie pijany i naprawdę wulgarny. Wychodzi na to, że mężczyźni boją się nas
podrywać. Podryw na pewno jest dla Was stresujący, ale
uwierzcie mi, że dla nas także. Po prostu przełam się i spróbuj
– nic ci nie grozi. Z drugiej strony, jeśli tego nie zrobisz, to
z podrywu nici, bo ja na pewno nie podejdę.
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Pierwsze wrażenie
Pierwsze wrażenie dla kobiety jest najważniejsze, ponieważ,
podobnie jak facet, ocenia najpierw to, jak wyglądasz, a dopiero potem jak mówisz i kim jesteś. Musisz mieć na uwadze fakt,
że kobieta potrafi zaklasyfikować faceta w ciągu pierwszych
2 minut. Tylko tyle i aż tyle zajmuje przeciętnej dziewczynie,
aby oszacować, czy będzie się z Tobą dobrze bawiła czy nie i jak
zareagować na to, że podszedłeś. Od Ciebie zależy, czy zobaczy
człowieka sukcesu, który raczył się do niej odezwać i trzeba to
traktować jak wygraną w totka, czy frajer, który przeczytał parę
podręczników o uwodzeniu, aby zdobyć się na odwagę i podejść do kobiety.
Wielcy podrywacze często omijają temat pierwszego wrażenia,
skupiając się na tym, co i jak jej przekazać, a kobieta jednak
ocenia Wasz sposób autoprezentacji, a dopiero potem, gdy
uzna, iż przypadłeś jej do gustu, zacznie z Tobą rozmawiać.
Większość mężczyzn uważa, że kobiety skupiają się na tym, co
w Tobie najlepsze i w gruncie rzeczy to Twoje wrażliwe wnętrze
jest kluczem do jej serca – mylisz się. Ona zna setki wrażliwych
i ułożonych facetów, a chodzi jej o tego niepokornego, który
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sprawi, że w ciągu minuty się w nim bez pamięci zakocha.
Brzmi jak bajka? To prawda. Kobieta już na początku poznania
wie, czy jesteś facetem dla niej czy przyjacielem i w zależności
od tego, jak wypadniesz, w takiej grupie się znajdziesz. Jeżeli
zobaczy Cię jako faceta uśmiechniętego, pozytywnego i silnego
duchem, zrobisz na niej duże wrażenie, a jak smutnego, negatywnie nastawionego i zastraszonego, to dasz jej znak, że nie
zasługujesz na nią. Grunt to pewność siebie i naturalność, stres
zabija pierwsze wrażenie i powoduje, że te 2 minuty są 2 godzinami.

Co na to Kasia?
Pierwsze wrażenie jest dla mnie bardzo ważne, w zasadzie
w ciągu pierwszej minuty podejmuję decyzję, czy mi się podobasz czy nie. Chociaż nie, jak podchodzisz, to już wiem, nie
musisz się nawet odzywać. Dla mnie najważniejsza jest ogólna prezencja i uśmiech. Gdy widzę głupkowaty lub lubieżny
uśmiech u podchodzącego faceta, to na pewno mnie nie poderwie. Dobrego pierwsze wrażenie zrobisz, jeśli jesteś wyprostowany, masz swój styl i ładny uśmiech. Jeśli to spełnisz, to
możemy pogadać.
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O czym nie powinieneś mówić na
randce?
Bardzo często spotykam się z osobami, które mają problemy
z tematami podczas randki. Nie jest to dziwne, ponieważ łączy
się z szukaniem odpowiednich punktów, którymi możesz jej zaimponować i przy okazji czegoś się o niej dowiedzieć. W końcu
nie zamierzasz milczeć podczas całej randki?
Na randkach wszystkie chwyty są dozwolone, temat jest najmniejszym zmartwieniem, gdyż możesz rozkręcić dobrą rozmowę nawet na tematy błahe, takie jak pogoda, ale do tego
musisz być spójny oraz posiadać odpowiedni styl bycia, mowę
ciała. To ona warunkuje całkowity odbiór tematu przez kobietę, jeżeli mówisz z grobową miną, będąc niezadowolonym tego
dnia, to nie spodziewaj się pozytywnej reakcji dziewczyny na
próbę zagadania. O to kilka tematów których nie powinieneś
zaczynać podczas randki.
O seksie, Twoich erotycznych fantazjach. Kobiety mają
wpojone już od dzieciństwa, że facet myśli tylko o seksie.
Informując ją o tym, pokazujesz, że jesteś taki, jak mówiła
mama i trzeba się od Ciebie trzymać z daleka. Pikantne do51
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datki są dopuszczalne, ale w granicach dobrego smaku i nie
mogą się często pojawiać w Waszej rozmowie.
O przebytych związkach, partnerach i sytuacjach, w których
uczestniczyli. To jest ostatnia rzecz, jaką chcesz rozpoczynać. Jest to ulubiona broń kobiet na facetów – zaczynają
opowiadać o swoich byłych bądź obecnych chłopakach, co
na pewno Cię nie rozweseli. Jeżeli ona zaczęła temat związków, to znaczy, że chce Cię przerobić na przyjaciela i dyskretnie powiedzieć „nie masz u mnie szans”. Jeżeli na to
przystaniesz i zaczniesz wypytywać, nie zdziw się, że randka
szybko się skończy, a Ty będziesz jej ulubionym znajomym,
któremu może powierzyć swoje sekrety. Pamiętaj, kobieta
której podoba się facet, nigdy nie zacznie tego tematu sama
i nie będzie próbowała go rozwijać.
O pieniądzach. Chwalenie się funduszami czy pytanie o jej
stan majątkowy nie jest dobrym tematem. Daruj go sobie,
chyba że chcesz podbudować swoje ego i wyjść na totalnego
snoba w oczach kobiety.
O pogodzie. Jest to jeden z tematów, od których zaczynamy
rozmowę podczas każdej randki, ona zna go od podszewki,
bo już 100 innych facetów mówiło o pogodzie. Ten temat
daje jej znać, że próbujesz jej zaimponować, szukając tematu zaczepnego. Ona może ten temat pociągnąć lub zakończyć, po czym nastąpi niezręczna cisza, której chciałbyś za
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wszelką cenę uniknąć. Pogoda to ostatnia deska ratunku,
chyba że jest skrajnie gorąco lub zimno – inaczej nie ma co
o niej wspominać i tak na nią nie wpłyniesz.
O życiu w szkole, studiach, pracy. Temat, który jest najczęstszym, który słyszysz w życiu. Za młodu rodzice pytali
Cię, jak w szkole. Zazwyczaj na to pytanie odpowiadasz „dobrze”. Dlaczego więc chcesz się pytać jej o coś oczywistego.
Możesz się dowiedzieć wielu nieprzyjemnych rzeczy z jej życia, pytając o nielubianą przez nią pracę. Wychodząc z Tobą
na randkę, ona chce się czuć ważna, a nie jak na przesłuchaniu po wywiadówce.
O monotonii życia. Jeżeli Twoje życie jest monotonne, to sobie odpuść rozmowę o tym. Nie ma nic gorszego niż facet, który nie ma ambicji i nic w życiu nie robi. Spotykając się z Tobą,
pragnie relaksu i odprężenia, a nie dola emocjonalnego związanego z szarym życiem. Spraw, aby było kolorowe.
O jej nastawieniu do związków, miłości. Raz jeszcze przypominam – zostaw tematy związane z miłością, do niczego
konkretnego nie prowadzą, a jedyne, czego możesz się dowiedzieć, to: że jest lesbijką, ma uraz do facetów, facet ją
rzucił, nie szuka nikogo na stałe, jest singielką itd… – to
chcesz usłyszeć ? Nie.
O kwestiach spornych, takich jak homoseksualizm, kara
śmierci. Tego nie trzeba wyjaśniać. Wystarczy, że macie
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inne podejście do różnych spraw, aby przerodzić udaną
randkę w totalną katastrofę zakończoną „nienawidzę Cię
szowinistyczna świnio” – chcesz tak skończyć, to próbuj
rozwijać tematy tabu.
O problemach ze zdrowiem. To jest ciekawy temat, jak z nią
chodzisz i chcesz się ustatkować (warto wiedzieć, jaki jest
jej stan zdrowotny przed ślubem), ale nie myśl, że ta wiedza
przyda Ci się podczas pierwszej randki. Żadnych tematów
o jej zdrowiu, chyba że lubisz żyć z wiedzą, że ma 7 palców
u nogi.
O wadach. To temat rzeka, jeżeli chcesz wytykać jej wady
lub informować o swoich, popełniasz błąd. Ona nie chce
słyszeć, jaka jest brzydka, ani wiedzieć, że masz odchyły od
normalności. Po co chcesz siebie lub ją obarczać zbędną
wiedzą, która się przez następne 4 randki nie przyda?
Oczernianie znajomych i próba ich dyskwalifikacji w jej
oczach. Tym tematem wychodzę naprzeciw osobom, które
znają dziewczyny, z którymi są na randce. Jeżeli macie
wspólnych znajomych, to nie próbuj wykorzystywać faktu,
że jesteście razem, aby komuś dokopać czy sprawić, aby
stracił w jej oczach. Pomyśl, słysząc, jak np. ona obgaduje
Twojego najlepszego kolegę, nastawiasz się do niej negatywnie. Nic nie zdziałasz, a jedynie możesz sprawić, że Cię
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znienawidzi, bo uzna, że jesteś bardziej zainteresowany rozmową o jej znajomych niż nią samą.
To tylko niektóre tematy, które na pewno nie przysporzą Ci
dziewczyny i potrafią nieźle zamieszać na randce. W takim razie, do cholery, o czym mam z nią rozmawiać, jak nawet o pogodzie zabraniają? Muszę napomknąć jeszcze jedną sprawę. Na
powyższe tematy możesz rozmawiać, jeżeli czujesz się komfortowo i będziesz odpowiednio przygotowany. Nie są one złe,
można w wielu sytuacjach rozpocząć bardzo ciekawą rozmowę,
lecz wymaga to nie lada wprawy, aby nie wejść na grząski grunt
i zakończyć swojej kariery w jej oczach. Jeżeli nie czujesz się
pewnie na randkach – odpuść sobie te tematy.

Co na to Kasia?
Generalnie rozmowa o seksie jest OK, ale zdecydowanie nie
o tym, co i jak lubię czy o byłych partnerach. O tych ostatnich
w ogóle nie lubię gadać. Co mnie obchodzi, z kim byłeś, jaka
ona była itd. Nigdy bym nie poruszyła tego tematu na randce. Jeśli chodzi o pieniądze, to możemy o nich rozmawiać, ale
też raczej bardziej ogólnie, przecież nie pokażę Ci swoich wyciągów z konta. Chwalenie się, ile zarabiasz, uważam za
przejaw buractwa.
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Rozmowa o tym, jakie to życie jest ciężkie lub jak w naszym
kraju ciężko się żyje, jest dla mnie jak czerwone światło –
ooo! kolejny narzekający na wszystko Polak – trzeba uciekać.
Bez sensu będzie rozmowa o małżeństwie czy np. o tym, ile
i jakie chce mieć dzieci; pomyślałabym, że jesteś chory. Pogoda to chyba taki temat ratunkowy, ale jak na randce rozmawiamy o pogodzie w zwykły dzień, nie podczas mega burzy,
to z pewnością jest to ostatnia randka. Z drugiej strony jeśli
między nami coś zaiskrzyło, to możemy rozmawiać na dowolny temat.
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O czym rozmawiać z kobietami?
Rozmowa z kobietami nie musi być drogą przez mękę i bardzo
łatwo przy małym nakładzie Waszej inwencji rozkręcić bardzo
fajną i udaną rozmowę. Poniżej kilka tematów które dadzą
Wam plusy w oczach dziewczyn.
Pasje. Temat rzeka, wystarczy, że opowiesz o swoich, spytasz się, co o nich sądzi i czy sama ma podobne, a jeżeli nie,
to niech poda swoje itd… nic szczególnego, a wiele możesz
dowiedzieć się o potencjalnej dziewczynie.
Historie. Mam na myśli przede wszystkim rozmowę o różnych luźnych historyjkach związanych z Twoim życiem.
A to że po bułki poszedłeś albo mandat dostałeś, albo obudziłeś się w Berlinie… byle byś nie zmyślał za mocno, podkolorować owszem, ale nie ściemniać, sądząc, że się nie pozna. Historie to zawsze dobry temat i zawsze można poznać, z jaką dziewczyną mamy do czynienia, przez co dalsza
rozmowa staje się o wiele łatwiejsza i przyjemniejsza.
Nastawienie do życia. Czyli czym się na co dzień zajmujesz
i jaki ma cel w życiu (kim chcesz być), temat otwarty, można się zagłębić w różne odnogi i przez to nie prowadzić mo-
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notonnego dialogu (tak/nie), a czekać na rozwinięcie wypowiedzi.
Nurtujące Cię pytaniach odnośnie bycia kobietą. Zawsze możesz spytać się „jak to jest być brzydką i niekochaną”, ona nie
powinna się na to obrazić, a na pewno zacznie ripostować to,
jaka ona ładna i zgrabna, co może się przerodzić w miłą i dowcipną rozmowę (w ramach gustu, nie drąż tematu).
Wszystkie otaczające Was rzeczy i miejsca. Najlepszym tematem jest rzeczywistość, w jakiej się otaczacie i wszystko,
co jest z nią związane. Możesz np. spytać się konkretnie
o jakąś sprawę, o ile uważasz, że się na tym zna, jeżeli ją np.
poznałeś w lodziarni, to się spytaj, czy te lody, które sprzedaje, są rzeczywiście tak dobre, jak mówią etc… Spójrz, co
Was otacza lub jak się zachowuje i nie bój się spytać o to.

Co na to Anita?
Niezależnie od tego, o czym się rozmawia z kobietą na pierwszym bądź jednym z pierwszych spotkań, istotną rzeczą jest
zwracanie uwagi na to, czy kobieta wykazuje zainteresowanie danym tematem czy nie. Nie jest ważne to, czy zaciekawi
ją historyjka z urlopu, film czy wczorajszy mecz jako temat
rozmowy (choć oczywiście warto jest mieć dość duży wachlarz wyboru), istotny jest fakt, iż w wypadku braku zaciekawienia z jej strony, temat powinno się szybko zmienić. Na-
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leży uważać, żeby nie wychodziło to zbyt sztucznie, jak gdyby
ktoś wcześniej uczył się kolejności doboru tematów na pamięć. Powinno się rozpoczynać kolejny temat w odniesieniu
do kontekstu poprzedniej rozmowy bądź do otoczenia.
Jestem z całą pewnością przekonana, że gdyby zwrócić się do
kobiety słowami: „jak to jest być brzydką i niekochaną”, nie
usłyszymy od niej już nigdy więcej ani słowa! Można by
ewentualnie powiedzieć: „zastanawiałaś się kiedyś, co mogą
czuć brzydkie i niekochane kobiety?” – w ten sposób nie tylko
zapoczątkowana zostaje być może nawet dość długa i interesująca dyskusja, ale także mówi się kobiecie komplement. Jeżeli tylko nie uzyska się odpowiedzi: „dokładnie to samo, co
brzydki i niekochany mężczyzna”, można być pewnym zainteresowania bądź co najmniej zaciekawienia ze strony kobiety.
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Stres
Stres towarzyszy nam każdego dnia. Pojawia się znikąd i przeszkadza w normalnym życiu. Najbardziej drażni nas jego obecność podczas rozmów z kobietami, ponieważ nie odczuwamy
przyjemności ze spotkania, a spinamy się i myślimy tylko, jak
tutaj dobrze wypaść, aby zdobyć jej serce. Mam dla Ciebie dobrą nowinę – ona myśli tak samo. Jeżeli uważasz, że kobieta
się nie stresuje, jesteś w błędzie – kobiety stresują się o wiele
bardziej od facetów, ponieważ z natury zwracają uwagę na różne dla nas mało znaczące detale, takie jak strój, fryzura, makijaż, zapach etc… Idąc na randkę, zapewne wychodzisz z siebie,
aby się udała i aby nie dać ciała. W kilku radach przedstawię
Ci, jak postępować ze stresem i czemu nie powinieneś się stresować na spotkaniach.
Aby pozbyć się stresu i zwątpienia przed randką z nowo poznaną kobietą, musisz:
Przebywać z innymi kobietami i rozmawiać z nimi jak najczęściej, ponieważ im więcej przebywasz między kobietami,
tym bardziej się oswajasz z ich obecnością, co powoduje
wyluzowanie i otrzaskanie się z tematem kobiet. Jeżeli je-
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steś typem samotnika, zmień to jak najszybciej, gdyż stresu
nie pozbędziesz się tak prosto.
Uświadomić sobie, że i ona stresuje się równie mocno jak
Ty na tej randce – chce przecież dobrze wypaść w Twoich
oczach i zdobyć Twoje zaufanie.
Pamiętać, że to Ty chcesz ją poznać i to ona powinna sprostać Twoim warunkom. Błędem jest myślenie, że musisz się
jej przypodobać, kobiety wolą mężczyzn, którzy mają własne życie i cele do, których dążą. Jeżeli będziesz próbował
za wszelką cenę przypaść jej do gustu to popełnisz błąd,
gdyż ona takich właśnie gości zna 1000 i nie wyróżniasz się
niczym nowym od reszty.
Nie zachowywać się jak ktoś, kim nie jesteś. Ona umie wyczuć, kiedy grasz, a kiedy jesteś prawdziwy. Jeżeli zaczniesz
udawać kogoś, kim nie jesteś, stracisz w jej oczach i prędzej
czy później przejedziesz się na tym. Nie wspominając o fakcie, że próba rzetelnego ściemniania wymaga nie lada
wprawy, co wiąże się z powstawaniem stresu.
Chwytać chwilę i być ponad tą randką. Pamiętaj, że wcześniej jej nie znałeś i teraz masz szansę poznać kogoś ciekawego. Nie nastawiaj się na „poderwę lub nie”, a na poznanie kogoś innego i ciekawego. Kobiety czują, czy chcesz je
poderwać czy je poznać. Poznając ją, możesz się do niej
zbliżyć i przy okazji wybadać, czy jest w Twoim typie czy
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nie. Im więcej wychodzisz na randki tym jesteś naturalniejszy i tym większe masz szanse na podryw. Nic tak nie zabija
stresu jak rutyna; im więcej się spotykasz, tym szybciej się
oswajasz z nowymi sytuacjami i tym mniej stresu one powodują.
Jeżeli uważasz, że na trzeźwo nic nie zdziałasz, zaproponuj
lampkę wina lub drinka dla rozluźnienia atmosfery. Nie od dziś
wiadomo, że alkohol zbliża ludzi, ale pamiętaj, z umiarem. Nie
przyszedłeś przecież upić się, i przy okazji jej, a zdobyć nową
dziewczynę. Zapomnij także o przychodzeniu już wstawionym
na randkę – jest to najgorsza rzecz, jaką można uczynić – automatycznie się spalisz w jej oczach jako facet.
Pamiętaj, jeżeli się z Tobą spotkała, to znaczy, że coś do Ciebie
czuje i nie jest obojętna, a to z kolei znaczy, że nie musisz się
stresować, gdyż przetrwałeś selekcję wstępną i ona chce Cię poznać bliżej. Inaczej dostałbyś kosza już na dzień dobry i nie
chciałaby się z Tobą spotkać.
Myśl pozytywnie. Jeżeli randka będzie denna, to po prostu ją
zakończ i idź do domu. W końcu nie idziesz tam z przymusu,
a dla własnej satysfakcji. Po co masz tracić czas i stresować się,
jak wypadniesz, jeżeli możesz poszukać innej dziewczyny, przy
której będziesz czuł się naturalniej i pewniej.

62

DLACZEGO JESZCZE NIE MASZ DZIEWCZYNY? — Marek Kawecki
Stres

Co na to Ania?
My też się stresujemy przed randką, chyba każdy tak ma. Ale
rzeczywiście mam wrażenie, że mężczyznom brakuje kontaktu z kobietami, tak na co dzień. Rada, żeby więcej przebywać
w ich towarzystwie, jest najlepsza, jaką słyszałam. Mężczyźni
po prostu nas nie znają. Jeśli stres jest silny, to najlepiej wypić lampkę wina lub kufel zimnego piwa – każdego puszcza…
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Co teraz?
Dowiedz się, czego chcą od Ciebie kobiety na stronie:
www.Sagio.pl
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Sztuka przyciągania ludzi
Miłosz Karbowski
Udanego życia z innymi możesz się nauczyć
jak gry na gitarze. Wierzę, że ta książka
pozwoli Ci być kimś wyjątkowym dla siebie
samego i dla Twojego otoczenia.
Autor książki, Miłosz Karbowski
Każdy z nas chce być szczęśliwy. „Sztuka
przyciągania ludzi” to recepta na osiągnięcie
tego stanu. Tylko będąc w dobrych relacjach
z innymi, możemy go uzyskać. Ta fascynująca lektura stanowi zbiór
reguł, które jak koktajl owocowy są źródłem lepszego, bo opartego na
zdrowych zasadach, życia społecznego. Dzięki niej, wykazałam
inicjatywę i pogodziłam się z przyjaciółką. Jeden z fragmentów
sprawił też, że zdecydowałam się odświeżyć zaniedbane kontakty
towarzyskie.
Małgorzata Myszkowska, socjolog, polonista
„Sztukę przyciągania ludzi” pochłonąłem jednym tchem. Bardzo
interesują mnie publikacje o takiej tematyce, a tę czytało mi się
wyjątkowo dobrze. Przydatnych wiadomości jest tyle, że niedługo
zamierzam
powtórzyć
całą
lekturę.
Zawiera
szeroką,
uporządkowaną wiedzę, której musiałbym szukać w wielu różnych
książkach. Jestem instruktorem tenisa i na co dzień staram się
umiejętnie dotrzeć do moich uczniów. Stosując rady z książki
Miłosza, znacznie poprawiłem jakość relacji z podopiecznymi, a co za
tym idzie, całej pracy. Łatwiej mi się z nimi porozumieć, a ta lepsza
komunikacja daje efekty na treningach. Gorąco zachęcam do
przeczytania tej publikacji.
Piotr Dzikiewicz, trener tenisa ziemnego
Publikację możesz zamówić na stronie Wydawnictwa Złote Myśli:
http://sztuka-przyciagania-ludzi.zlotemysli.pl

Klucz do skutecznej
komunikacji
Przemysław Pufal
Dowiedz się, jak rozmawiać, by uniknąć
niepotrzebnych błędów i osiągnąć zamierzony efekt.
Czy Tobie także wydaje się, że komunikacja to
po prostu proces, który odbywa się
naturalnie? Jeżeli tak, to albo posiadasz
wysokie kompetencje w tym zakresie, albo
nawet nie myślisz o tym, że da się coś
poprawić. Dopiero gdy pojawiają się niezrozumiałe konflikty, nie
potrafimy przetłumaczyć rozmówcy zawiłych kwestii lub irytuje nas,
gdy inni nie słuchają, zaczynamy zastanawiać się, czy można robić to
lepiej i skuteczniej.
Książka, którą masz przed sobą, może raz na zawsze wprowadzić Cię
na tory skutecznej komunikacji. Ty zadecydujesz, czy pójdziesz tą
drogą w kontaktach z innymi. Oto co znajdziesz w tej publikacji:
odpowiedź na pytanie, w jaki sposób nasze słowa działają na innych,
sposób na to, jak się komunikować, aby inni częściej się z Tobą zgadzali,
dowiesz się na przykładach, jakie błędy popełniasz najczęściej, gdy
rozmawiasz z innymi,
nauczysz się słuchać innych, tak aby w Twoim życiu było mniej
bolesnych nieporozumień.
W tym ebooku jest tyle przydatnych spostrzeżeń i uwag autora na
temat codziennych rozmów w pracy i domu, że nie sposób przyswoić
ich w krótkim czasie. Za to jeśli się je zastosuje – efekt
natychmiastowy. Dobry przypominacz o tym, co wydaje się, że już
wiemy na temat komunikacji, a mimo wszystko wciąż powielamy
stare nawyki (które nie skutkują). Plus za poczucie humoru.
Joanna, 29 lat
Zrób to teraz! Masz okazję poznać prawdziwą siłę skutecznej
komunikacji.
Publikację możesz zamówić na stronie Wydawnictwa Złote Myśli:
http://skuteczna-komunikacja.zlotemysli.pl/

Mężczyzna od A do Z
Piotr Mart
Sztuka pozytywnego
mężczyznę.

wpływania

na

Wyobraź sobie swój szczęśliwy związek
z mężczyzną. Wyobraź sobie sobotni poranek,
gdy on przynosi śniadanie do łóżka i czule
głaszcząc Cię po twarzy, budzi Cię, a zanim
otworzysz oczy, mówi, jak bardzo Cię kocha.
Wyobraź
sobie
mężczyznę
czułego,
kochającego, pomagającego Ci we wszystkim. Wyobraź sobie, jak
często Cię przytula i głaszcze, mówiąc, jaką wspaniałą jesteś kobietą.
Wyobraź sobie wsparcie mężczyzny, miłość, wierność i swoje szczęście,
o jakim zawsze marzyłaś.
A wszystko tylko dlatego, że wiesz, jak na niego pozytywnie wpływać!
Niestety może być też inaczej:
Wyobraź sobie, że mija kilka lat od Twojego związku z mężczyzną.
Masz z nim dwójkę dzieci. Wyobraź sobie agresję i niezrozumienie,
które są obecne w Waszym związku niemalże każdego dnia. Wyobraź
sobie późne powroty do domu Twojego męża, tylko dlatego, że nie chce
przebywać z Tobą pod jednym dachem. Wyobraź sobie mężczyznę,
który nie jest czuły, opiekuńczy, którego nic nie obchodzisz, który nie
interesuje się dziećmi tak jak one tego potrzebują. W końcu wyobraź
sobie rozpad związku, rozwód, cierpienie Twoje, dzieci, ale także
i mężczyzny, z którym jesteś związana.
Przeczytaj tę książkę, a nigdy nie spotka Cię ta druga wizja.
Publikację możesz zamówić na stronie Wydawnictwa Złote Myśli:
http://mezczyzna.zlotemysli.pl/

