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No w³aœnie, a czy Ty wyobra¿asz sobie, ¿e mo¿e istnieæ tylko jedna ksi¹¿ka, w której 
znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania dotycz¹ce kobiet?

Zapytasz:
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3. Jak zapewniæ kobiecie tak dobry seks, ¿e zacznie opowiadaæ o mnie 
wszystkim kole¿ankom?
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5. Jak radziæ sobie z KA¯DYM problemem w zwi¹zku?
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w pokoju obok, którego pytasz o poradê, gdy wychodzisz na randkê? …a dodatkowo
on ma zawsze racjê?
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Rozdzia� 7.

Psychologia kobiet

7.1. Co jest atrakcyjne dla kobiet
W spo�ecze	stwie, w którym obecnie �yjesz, wi�kszo�� przekona	 opie-
ra si� na chrze�cija	skim systemie warto�ci. St�d w�a�nie bierze si� mit
„mi�ego kolesia”, czyli m��czyzny, który b�dzie idealnym tatusiem, b�dzie
mi�y, nie�mia�y, opieku	czy, b�dzie ca�y czas my�la�, �eby to kobiecie
by�o dobrze, b�dzie j� wsz�dzie zawozi�, kupowa� kwiaty, zabiera� do
kina na romantyczne komedie i prawi� wiecznie komplementy. Taki go��
ma by� dobry, nie mo�e skrzywdzi� nawet mrówki, a �zy w jego oczach
maj� by� na porz�dku dziennym. Do�ó�my do tego gloryfikowanie biedy,
�yciowej nieporadno�ci — stwierdzenie, �e ostatni b�d� pierwszymi,
wi�c w tym �yciu nie nale�y si� stara�… i wyjdzie w�a�nie idealny pan
Mi�y. Jego obraz kreuj� cz�sto filmy, taki go�� w�a�nie biegnie przez
ca�e miasto na lotnisko, aby wr�czaj�c kwiaty, wyzna� mi�o�� niczego
niespodziewaj�cej si� dziewczynie wsiadaj�cej do samolotu — i oczywi�cie
ona zawsze rzuca mu si� na szyj� i �yj� d�ugo i szcz��liwie.

Zapewne domy�lasz si�, �e to si� po prostu nie zdarza… Wiesz przecie�,
�e przez ca�e �ycie nieraz próbowa�e� tego typu zachowa	 i raczej uzy-
skiwa�e� marne rezultaty. Tak w�a�nie jest. W tym rozdziale wyt�umacz�
Ci, jak dzia�a mózg kobiety i na jakie warto�ci reaguje. W�a�nie o warto-
�ciach b�d� pisa� najwi�cej — bo pami�taj, �e kobieta zawsze wykryje
Twoje prawdziwe warto�ci — st�d tak wa�ny jest g��boko zakorzeniony
odpowiedni sposób my�lenia i spójno�� z nim tego, co b�dziesz przeka-
zywa� na zewn�trz. Zacznijmy jednak od pocz�tku.

Cofnijmy si� o 20 000 lat wstecz. Czy zdajesz sobie spraw�, �e �yj�cy
wtedy cz�owiek wygl�da� tak samo jak wspó�czesny i mia� taki sam mózg
jak obecnie? Wyobra� sobie, w jakich warunkach wtedy egzystowa� i jak
wygl�da�a jego najbli�sza spo�eczno��. Mieszka� w ma�ych, drewnianych
sza�asach, �y� w kilkudziesi�cioosobowych osadach, zajmowa� si� polowa-
niami i zaczyna� tworzy� kultur�. Wyobra� sobie teraz, jakie warto�ci
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by�y wtedy dla kobiety istotne… Za wszystko odpowiada�a ewolucja
— dla zapewnienia ci�g�o�ci genów liczy�y si�: umiej�tno�� przetrwania
i reprodukcji. Je�li nie potrafi�e� zdoby� kobiety, to znaczy, �e Twoje
geny nie powinny by� przekazywane dalej — do dzisiaj tak jest. Dla
kobiety istotne by�y tylko trzy czynniki: zapewnienie przetrwania dla
niej, dla jej dzieci i dobrych genów, które zagwarantuj�, �e jej potomstwo
b�dzie równie� mog�o samo o siebie zadba�. Oznak� tych trzech czynni-
ków by�y: zdrowie, odwaga, pewno�� siebie, m�stwo, sprawno�� fizyczna,
cechy przywódcze i umiej�tno�� zapewnienia po�ywienia. Tutaj Ci�
zaskocz�, �e do dzisiaj nic si� nie zmieni�o. Z tych podstawowych warto�ci
wywodz� si� wszystkie zachowania, których naucz� Ci� w tej ksi��ce.
Wydaje Ci si� to zbyt proste? Ale� w�a�nie tak jest! Mo�esz wypróbowa�
ka�d� rad� zawart� w tej ksi��ce i sam zobaczysz, �e sprowadza si�
ona w�a�nie do tych podstawowych warto�ci. B�d� do nich jeszcze wie-
lokrotnie wraca�, dlatego dobrze przemy�l sobie to wszystko, co jest tutaj
napisane, i zapami�taj raz na zawsze, co tak naprawd� si� liczy!

Szukasz ci�gle dowodów na to, co przed chwil� Ci napisa�em? Bardzo
prosz� — zapytaj samych kobiet, co tak naprawd� poci�ga je w m��-
czy�nie — mo�esz zapyta� nawet milion z nich. Jak to zrobi�? Bardzo
prosto, poczytaj romanse dla kobiet. Napisane z regu�y przez kobiety
— dla kobiet, najlepiej sprzedaj�ce si� ksi��ki na �wiecie, których fa-
bu�a zosta�a skomponowana dok�adnie tak, jak kobiety by tego chcia�y,
ale nigdy nie przyznaj� Ci si� do tego wprost. Czy znajdziesz tam kiedy-
kolwiek opis typu: „I wtedy John nie�mia�o podszed� do niej, odwra-
caj�c wzrok niewinnie, powiedzia� jej, �e ma takie pi�kne oczy, prze-
kazuj�c swoj� dobro� i niesamowite przera�enie w oczach na sam� my�l,
�e móg�by pomy�le�, aby j� poca�owa�…”? Jestem raczej przekonany,
�e natkniesz si� na opis, w którym „…silny i m�ski Robert przeszywaj�-
cym spojrzeniem, jakby widzia� ju� oczami swojej wyobra�ni, jak na-
mi�tnie kochaj� si� w ciep�ym deszczu, zaw�adn�� jej dusz� i powiedzia�:
Tak, jestem z�y, jestem m��czyzn�, którego nie polubi� twoi rodzice,
ale teraz oboje wiemy, �e to w�a�nie nast�pi, �e zaraz b�dziesz tu i teraz
krzycze� z rozkoszy, bo ja bezwzgl�dnie i zwierz�co zaczn� ca�owa�
twoj�…” — no, bo za daleko si� zap�dzimy. W�a�nie tego chc� kobiety,
chc� poczu� swoimi pierwotnymi potrzebami Twoje pierwotne potrzeby.
Chc� wiedzie�, �e jeste� w�a�nie tym m��czyzn�, który potrafi zapewni�
ewolucyjne warto�ci kobiecie. A gdzie tutaj znajdzie si� dobro i inne



Psychologia kobiet

139

tego typu cechy? Wystarczy, �e ona b�dzie wiedzie�, �e masz poten-
cja�, aby by� dobrym cz�owiekiem, i nadziej�, �e nawet je�li jeste� z�y, to
si� zmienisz. Kobietom to wystarczy — dlatego wiesz ju�, dlaczego tak
cz�sto s� z dupkami, dupkami totalnymi, którzy jednak potrafi� zapewni�
im t� pierwotn� warto��!

Emocje kobiet dzia�aj� jak taka ga�eczka (rysunek 7.1):

Rysunek 7.1. Emocje kobiet

Jako inteligentny cz�owiek zauwa�ysz, �e najgorszy punkt, w którym
mo�esz si� znale��, to neutralno��. Jest to najdalsza droga do wzbu-
dzenia jakiegokolwiek zainteresowania kobiety. B�d�c w�a�nie takim
grzecznym, potulnym m��czyzn�, znajdziesz si� u góry tej ga�eczki.
Ca�a wiedza w niniejszej ksi��ce natomiast odnosi si� do tego, aby� by�
na dole. Jak widzisz, droga od gniewu do poci�gu fizycznego jest mi-
nimalna — mo�na przeskoczy� po tej ga�eczce. Tak w�a�nie dzia�a bycie
aroganckim, negowanie itp. Cz�sto, gdy dziewczyna jest ju� maksymalnie
na mnie z�a i prawie wylewa mi drinka za koszul�, zaczynam jej opo-
wiada� o tej ga�eczce i mówi�, �eby uwa�a�a z t� nienawi�ci� do mnie,
bo nie�wiadomie mo�e si� ona przerodzi� w gor�c� mi�o��. Zawsze
rozlu�nia to sytuacj� i daje kobiecie do zrozumienia, �e doskonale wiem,
co my�li i jak funkcjonuje. Ile razy w �yciu s�ysza�e� od kobiety, �e nie
lubi k�ótni, ale lubi godzenie si� po nich, gdy� seks wtedy jest najlepszy?
Przypadek?
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Oprócz wymienionych sk�adników równie� atrakcyjne dla kobiet s�:
pewno�� siebie, poczucie humoru, wyró�nianie si� z t�umu, nieprze-
widywalno�� i, o dziwo, otaczanie si� kobietami. Te wszystkie czynni-
ki opisa�em szerzej w kolejnych rozdzia�ach ksi��ki, wi�c tutaj prze-
czytasz o pozosta�ych.

7.1.1. Twoje �ycie
Twoje �ycie ma mie� jedn� podstawow� cech�: ma by� tak ekscytuj�ce,
ciekawe i poci�gaj�ce, aby kobieta chcia�a sta� si� jego cz��ci�. Pomy�l
logicznie, je�li kobieta odczyta jakiekolwiek sygna�y, �e nudzisz si�
w swoim �yciu, to b�dzie chcia�a si� z Tob� kiedykolwiek spotka�?
Od razu zrozumie, �e to na niej b�dzie spoczywa�a ca�kowita odpowie-
dzialno�� na zapewnienie Wam rozrywki, gdy kiedykolwiek si� z Tob�
spotka. Masz mie� zatem �ycie, które wype�nione jest z jednej strony
ci�g�ymi zmianami, interesuj�cymi przygodami, zwariowanymi pomys�ami,
a z drugiej strony wieloma pasjami, konsekwentnym d��eniem do osi�ga-
nia postawionych celów i realizacj� marze	. Kobieta poczuje si� wtedy
u Twego boku bezpiecznie, a z drugiej strony uzmys�owi sobie, �e ad-
renalina nie b�dzie jej obca.

Uczy	 zatem swoje �ycie ciekawym. Zacznij robi� rzeczy, których
dotychczas nigdy nie robi�e� — uprawia� du�o sportów, zw�aszcza takich,
jakich nigdy nie skojarzy�by� ze swoj� osob�. Skocz ze spadochronem,
zacznij wspina� si� po ska�ach, skocz na bungee, zacznij pokonywa� swoje
ograniczenia i strach w ka�dej dziedzinie, o której tylko pomy�lisz. Przez
ca�e �ycie mia�em dosy� spory l�k wysoko�ci. Pami�tam jednak, �e wedle
zasady mówi�cej, i� nale�y zawsze stan�� twarz� w twarz ze swoim l�-
kiem, postanowi�em zacz�� wspina� si� po ska�ach. Jako �e mój przyjaciel
mia� akurat w tym spore do�wiadczenie, wybrali�my si� kilka razy na
sztuczn� �ciank�, aby potrenowa�. Oczywi�cie wej�cie na 7-metrow�
�cian� dostarczy�o mi troch� adrenaliny, zw�aszcza gdy spogl�da�em
w dó�, ale nie mo�e si� to zupe�nie równa� z pewnym weekendem, kiedy
to wybrali�my si� w teren. Nigdy nie zapomn�, gdy po wej�ciu na
30-metrow� ska�� (co daje wysoko�� mniej wi�cej 10-pi�trowego bloku),
usytuowan� w najwy�szym miejscu jednej z podkrakowskich dolinek,
spojrza�em w dó�… To uczucie, gdy przeszywaj�cy ca�e cia�o strach,
pomieszany z niesamowit� adrenalin�, miksowa� si� z ogromn� dum�
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i �wiadomo�ci� pokonania w�asnych ogranicze	, by�o niesamowite. Po
drodze wiele razy zatrzymywa�em si�, by�em przekonany, �e ju� dalej
si� nie da, �e to koniec i moje mi��nie nie wytrzymaj� ani sekundy
d�u�ej. A jednak uda�o si�. Jest to uczucie nie do opisania, zw�aszcza
je�li zdradz� Ci, �e od tamtego weekendu regularnie wspinam si� po
ska�ach. No w�a�nie — cz�sto b�dziesz mie� tak, �e nowo poznana,
dopiero co spróbowana czynno�� tak bardzo Ci si� spodoba, �e stanie
si� elementem Twojej codzienno�ci. Dlatego ca�y czas warto próbo-
wa� czego� nowego — czasem rzeczy z pozoru nieciekawe mog� sta�
si� dla Ciebie �yciowymi pasjami.

Czy teraz zaczynasz ju� budowa� oczyma swojej wyobra�ni obraz te-
go, co dla kobiety b�dzie interesuj�ce? Je�li w Twoim �yciu nieustan-
nie b�d� pojawia� si� nowe formy aktywno�ci, b�dziesz mia� setki hi-
storii do opowiedzenia, to my�lisz, �e kiedykolwiek nie znajdziesz
pomys�u na scenariusz spotkania lub nie b�dziesz mia� o czym roz-
mawia� z dziewczyn�? Porównaj sam taki model �ycia z siedzeniem
przed telewizorem albo komputerem i piciem piwa…

7.1.2. Twoje warto�ci
To, jakimi zasadami kierujesz si� w �yciu, jest niesamowicie istotne dla
kobiety. W jej oczach te zasady s� odbiciem Twojej m�sko�ci i silnej
postawy. Pierwsza i podstawowa zasada, której chc� Ci� nauczy�, to
szczero��. Teraz spróbuj� zaaplikowa� Ci troch� mojej filozofii �ycio-
wej, która uczyni�a moje �ycie takim dok�adnie, jak chc�. Pami�taj, �e
prawda i prawdziwa warto�� zawsze wychodz� na jaw. Spójrz na swoje
�ycie i zastanów si� sam, czy to, �e kogo� oszukiwa�e�, kiedykolwiek
wysz�o Ci na dobre? Nawet je�li materialnie i fizycznie osi�gn��e� wi�-
cej, to jaki to mia�o wp�yw na Twoje wn�trze, Twoje postrzeganie sa-
mego siebie, na postrzeganie swojej warto�ci? Jest to w�a�nie ta rzecz,
która odró�nia ch�opca od m��czyzny — to, �e potrafisz ka�demu powie-
dzie� prawd� prosto w oczy. Kobiety równie� to wyczuwaj� i szanuj� ta-
kich m��czyzn. Ze szczero�ci� oczywi�cie wi��e si� wierno�� — tak,
w�a�nie wierno��. Wierno�� jest t� warto�ci�, która odró�nia prawdzi-
wych m��czyzn od frajerów. Facet, który zdradza swoj� kobiet�, jest
maksymalnym frajerem! Dlaczego? Otó� dlatego, �e nie potrafi on zna-
le�� sobie kobiety, która jemu w�a�nie by odpowiada�a, tak �e nie mu-
sia�by szuka� pocieszenia u innych. S� tak potrzebuj�cy, �e jak tylko
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inna dziewczyna zdecyduje si� z nimi przespa�, od razu si� na ni�
rzucaj�, chc�c podbudowa� swoje szczeniackie ego. Tacy go�cie nisz-
cz� kobiety, to w�a�nie przez nich tyle, cz�sto warto�ciowych dziew-
czyn chodzi skrzywdzonych, zamkni�tych w sobie, zamkni�tych na
�wiat — i potem my, poznaj�c tak� kobiet�, mamy problem — bo
kto� ju� wcze�niej zniszczy� jej psychik�. Pami�taj, �e dzi�ki temu
wszystkiemu, czego si� nauczysz, czytaj�c niniejsz� ksi��k�, b�dziesz
mia� wybór, ogromn� obfito�� kobiet w swoim �yciu — i nie musisz
�adnej krzywdzi�, kombinowa�. Masz by� wobec nich szczery, masz
by� d�entelmenem, a zobaczysz, �e ka�da kobieta to doceni. Nigdy
nie b�dziesz musia� si� przed nimi ukrywa�, tworzy� intryg i wstydzi� si�
swojej przesz�o�ci. Mo�esz mie� najlepsze kobiety na �wiecie — wi�c po
co by� oszustem… Tak, b�d� w�a�nie jednym z tych gin�cych dinozaurów,
którzy maj� klas�, znaj� swoj� warto�� i maj� odpowiednie podej�cie do
kobiet — zobaczysz, �e wtedy b�dziesz atrakcyjny dla kobiet z klas�,
najbardziej warto�ciowych. Kobiety b�d� wiedzia�y wtedy, �e mog� Ci
zaufa�, b�d� czu� si� bezpiecznie w Twoim towarzystwie i b�d� chcie�
sp�dza� z Tob� du�o czasu. Pami�taj — je�li robisz to, co mówisz, to
Twój wizerunek jest dla kobiety ca�kowicie spójny (chodzi mi w tym
zdaniu o powa�niejsze sprawy — oczywi�cie istnieje tutaj ma�y wyj�-
tek, kiedy mo�esz prowadzi� ró�ne gierki). Spójno�� z kolei rodzi po-
czucie bezpiecze	stwa i jest warunkiem tego, aby dziewczyna czu�a
si� w Twoim towarzystwie komfortowo.

Poczucie w�asnej warto�ci — jest to chyba postawa najtrudniejsza do
osi�gni�cia ze wszystkich opisanych w ca�ej ksi��ce, niniejsza publikacja
jednak opiera si� w ca�o�ci na niej… Jest to najg��biej zakorzeniony
w Tobie element, który z wn�trza Ciebie promieniuje na zewn�trz, maj�c
wp�yw na wszystkie warstwy Twojej osobowo�ci. W�a�nie Twoja warto��
— to jest co�, co zawsze wyjdzie na jaw. Poczucie Twojej warto�ci pr�-
dzej czy pó�niej zostanie odkryte przez Twoj� dziewczyn� — dlatego tak
wa�na jest praca nad nim. Posiadaj�c wysok� warto�� i b�d�c jej �wiado-
mym, tak naprawd� nigdy wi�cej nie b�dziesz musia� zastanawia� si� nad
czymkolwiek w obecno�ci kobiet. Jest to cecha tak atrakcyjna dla nich, �e
w zasadzie drobne poprawki kosmetyczne pozosta�ej cz��ci Twojego �ycia
sprawi�, �e b�dziesz niepokonany w relacjach z kobietami. Dlatego te�
w tak du�ym stopniu niniejsza ksi��ka b�dzie dotyczy� Ciebie, Twojego
�ycia i budowania Twojej warto�ci.
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7.1.3. Twoi znajomi
„Z kim si� zadajesz, takim si� stajesz” — ta stara maksyma jest jedn�
z najciekawszych zasad, na które zwracam Ci tutaj uwag�. Dla kobiety
wa�ne jest to, jakimi lud�mi si� otaczasz… Ale czekaj — dla Ciebie
chyba to te� powinno by� istotne, nieprawda�? Je�li otaczasz si� cie-
kawymi lud�mi, to s� du�e szanse, �e i Ty jeste� ciekaw�, intryguj�c�
osob�. Prosta zasada, z której istnienia nie zdaje sobie sprawy wi�k-
szo�� spo�ecze	stwa. Kobieta pod�wiadomie zwraca uwag� na takie
mechanizmy. Je�li zadajesz si� z narkomanami — wyci�gnie na temat
Ciebie wnioski, �e Ty równie� jeste� narkomanem. Je�li wszyscy Twoi
koledzy chodz� na dziwki, to kobieta równie� b�dzie uwa�a�, �e cho-
dzisz na dziwki. Je�li Twoi znajomi b�d� lud�mi na poziomie — to
dziewczyna stwierdzi, �e masz wysoki poziom. Ta sytuacja jest analo-
giczna do poznawania kobiet przez swoich znajomych — w wi�kszo�ci
przypadków dziewczyna potraktuje Ciebie zupe�nie inaczej ni� obcego
cz�owieka — b�dzie pod�wiadomie przekonana, �e je�li jej fajny kumpel
utrzymuje z Tob� kontakt, to Ty równie� musisz by� OK.

Dlatego tak wa�ne jest budowanie silnego kr�gu znajomych. Nie tylko
Twoje �ycie stanie si� barwniejsze i ciekawsze, lecz równie� kobiety b�d�
Ci� postrzega� jako osob� obyt� w towarzystwie, Ty sam b�dziesz si�
lepiej czu� w�ród ludzi, a dodatkowo poznasz mnóstwo dziewczyn
przez swoich znajomych. Z czasem powiniene� stara� si� przejmowa�
przywództwo w swoim kr�gu znajomych. To Ty powiniene� by� ini-
cjatorem spotka	, imprez, wspólnych wyj�� — to Ty powiniene� de-
cydowa�, gdzie pójdziecie i co b�dziecie robi�. Przypominasz sobie, co
mówi�em na temat przywódcy stada? To jest w�a�nie to! Zaczynasz
powoli otacza� si� lud�mi, którzy Ci� szanuj�, dla których staniesz si�
przewodnikiem — zawsze b�dziesz mia� co� ciekawego do powiedzenia
i zawsze b�dziesz pomys�odawc� ciekawych sposobów na sp�dzenie
czasu. Dla kobiet jest to niesamowicie atrakcyjne.

Pami�taj równie� o swojej rodzinie. Nie b�d� w tym miejscu skupia� si�
na ca�ym temacie dobrych relacji z bliskimi. Raczej chodzi mi o sposób,
w jaki przedstawiasz dziewczynie swoj� rodzin�. Nie mo�esz nigdy mówi�
o nich nic z�ego — sytuacja analogiczna do mówienia o przyjacio�ach.
Oczywi�cie rodziny si� nie wybiera i czasem zdarzy si�, �e cz��� Twoich
bliskich jest faktycznie por�bana i nie chcia�by� mie� z nimi nic wspólnego.
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Dziewczyna jednak nie jest osob�, która powinna tego wys�uchiwa�.
Tutaj podobnie — to, czego ona dowie si� o Twojej rodzinie, b�dzie
promieniowa� na jej ocen� Ciebie. Oczywi�cie pami�taj równocze�nie
o tym, aby nie wstydzi� si� swoich krewnych, je�li na przyk�ad Twoi
rodzice to pro�ci ludzie i nie zawsze potrafi� si� przy niej zachowa�
— nie zwracaj zupe�nie na to uwagi. Je�li dziewczyna b�dzie widzie�,
�e szanujesz ich po prostu za to, �e s�, i za to, co Ci dali w �yciu — czyli
przede wszystkim �ycie — b�dzie równie� szanowa� Ciebie. Nie ma
nic gorszego ni� wstydzenie si� swoich najbli�szych. Staraj si� zatem
przedstawia� ich w jak najlepszym �wietle, ale jak ju� co� zrobi�, nawet
co� tak kr�puj�cego, jak puszczenie b�ka na salonach — to si� nie
wstyd�. Przyjmij to jak m��czyzna, jak prawdziwy m��czyzna. Pa-
mi�taj — nie masz wp�ywu na swoj� rodzin�, ale masz wp�yw na to,
jak j� odbierasz i jak j� przedstawiasz. Od Ciebie zale�y naprawd� du�o.

7.1.4. Twój wizerunek
Status spo�eczny, czyli subiektywny sposób, w jaki postrzega Twój wize-
runek spo�ecze	stwo. Objawia si� on przede wszystkim tym, jak jeste�
traktowany przez innych ludzi, jak wygl�dasz, jak� masz mow� cia�a
i jak� pozycj� w spo�ecze	stwie zajmujesz. Dlaczego wysoki status
spo�eczny jest atrakcyjny dla kobiet? Osoba zajmuj�ca wysok� pozycj�
w hierarchii posiada w�adz�, potrafi zapewni� innym wi�ksze bezpie-
cze	stwo ni� kto� b�d�cy w ka�cie na samym dole. S� to podstawowe
warto�ci, których kobieta  oczekuje od m��czyzny.

Status spo�eczny to niejako odpowiednik przywództwa w stadzie. Ozna-
cza, �e masz za sob� wiernych wojowników, którzy pójd� za Tob� w ogie	.
Nie musisz by� nawet samym przywódc�, wa�ne, i� jeste� blisko niego.
Wybierz si� do zoo, zobacz, jak wygl�da to w �rodowisku zwierz�t. Jaki
niesamowity pos�uch ma przewodnik stada w �wiecie ma�p. S� to bardzo
pouczaj�ce obserwacje, gdy� pozwalaj� nam — poprzez analogi� — do-
strzec, jakie instynkty rz�dz� �wiatem ludzi.

Kto posiada wysoki status spo�eczny: politycy, wojskowi, dyrektorzy,
muzycy, arty�ci, w�a�ciciele klubów, restauracji i innych przedsi�biorstw.
Niski status spo�eczny posiadaj�: robotnicy fizyczni, bezdomni, „biedni
studenci” (w 99% biedni z wyboru, gdy� nie jest ci��ko znale�� podsta-
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wow� prac�). Oznakami niskiego statusu s�: niechlujne ubrania, brak
higieny, nie�mia�a mowa cia�a, ba�agan, kiepskie warunki mieszkalne.
Chcia�bym, aby� odró�ni� tutaj posiadanie pieni�dzy od posiadania
statusu. Mo�esz mie� du�o pieni�dzy, a by� nielubianym, nieszanowanym
cz�owiekiem, który nie ma �adnego pos�uchu w�ród ludzi. Status wi��e
si� z tym, �e jeste� zawsze wys�uchany przez ludzi, masz wp�yw na to, co
dzieje si� w Twoim �yciu, i potrafisz traktowa� innych ludzi z szacunkiem.

Nie musisz by� prezydentem kraju, aby reprezentowa� swoim wize-
runkiem wysoki status spo�eczny (zw�aszcza �e w naszym kraju nie jest
to obecnie dobry przyk�ad). Wystarczy, �e odpowiednio si� ubierzesz
i b�dziesz mie� odpowiedni� mow� cia�a. S� to cechy m��czyzny w wi�k-
szo�ci przypadków pod�wiadomie uznawane przez kobiet� za najistot-
niejsze u m��czyzny. Do tego je�li ludzie automatycznie Ci� szanuj�, gdy
Ci� poznaj� — mo�esz by� pewien, �e instynktownie kobieta odbierze
pozytywnie Twoj� pozycj�.

Musisz przede wszystkim zacz�� sam siebie postrzega� jako osob� z wy-
sokim statusem. Buduj go nieustannie poprzez d��enie do swoich ma-
rze	, dojrza�e decyzje i konstruktywne podej�cie do relacji mi�dzyludz-
kich. Nie przepraszaj bez powodu — wp�ywa to na spadek Twojego
statusu. Nie czuj si� winny za wszystko, co dzieje si� naoko�o, za to,
�e inni ludzie czego� nie lubi� w Tobie, za to, kim jeste�. B�d� pewien
swojej osobowo�ci, b�d� za ni� odpowiedzialny. Wtedy inni ludzie za-
czn� j� te� szanowa� i Twój status równie� zacznie si� podnosi�.

Je�li chcesz budowa� swój status spo�eczny, nie szukaj poklasku u innych.
Nie musisz zawsze mie� ich przyzwolenia na to, co robisz. Pami�taj,
�e aby grupa Ci� zaakceptowa�a, wcale nie musisz wchodzi� im w pup�
swoim dzia�aniem. Bardziej szanowa� Ci� b�d� za to, �e robisz co�
z w�asnym przekonaniem. Równie� to samo odnosi si� do akceptowania
i pochwalania zachowa	, które nie s� zgodne z Twoimi zasadami. Nie
musisz nikomu mówi�, �e co� jest �wietne, gdy tak naprawd� jest bez-
nadziejne. To samo tyczy si� kobiet, komplementów i pozwalania sobie
na zachowania, które Ci nie odpowiadaj�. Tego typu s�abo�� tylko obni�a
Twój status i oddala Ci� od osi�gni�cia jakiegokolwiek sukcesu w rela-
cjach z kobietami. Miej zasady i trzymaj si� ich mocno, a zyskasz szacunek
i powa�anie.
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Je�li kobieta mówi Ci co�, co Ci nie odpowiada, powiedz: „Spójrz mi te-
raz g��boko w oczy i powiedz to jeszcze raz…”. Taki tekst od razu roz-
braja dziewczyny, zazwyczaj nie maj� odwagi, aby jeszcze raz powiedzie�
to samo.

Zawsze tak jest, �e ludzie o wy�szym statusie spo�ecznym potrafi� wci�-
gn�� w swoj� rzeczywisto�� ludzi o ni�szym statusie. Równie� kobiety
b�d� dostosowywa� si� do Twoich zasad i b�d� szanowa� Twoje prze-
konania, gdy b�dziesz posiada� mocniejsz� ram� i b�dziesz emanowa�
pewno�ci� siebie.

7.2. Co nie jest atrakcyjne dla kobiet

W tym podrozdziale wymieni� Ci dok�adnie, jakie zachowania s� najwi�k-
szymi odstraszaczami kobiet. Musisz wiedzie�, �e nale�y ich unika� jak ognia.

Pierwszym b��dem, jaki tutaj Ci opisz�, jest podejmowanie tematów
rozmów, których nale�y unika�: �mier�, smutek, religia, polityka, przykre
sytuacje, choroby, problemy finansowe. Jak ju� doskonale wiesz, z ko-
bietami nale�y rozmawia� o emocjach, bo w�a�nie w taki sposób one si�
komunikuj�. Zatem poruszaj�c jeden z powy�szych tematów, automa-
tycznie wzbudzasz w nich te negatywne emocje, które po chwili mog�
zacz�� by� wi�zane z Tob�. Chcesz przecie�, aby dziewczyna czu�a si�
dobrze w Twoim towarzystwie i pozytywnie wspomina�a ka�de spotkanie
z Tob�. Opowiadanie jej o Twojej umieraj�cej babci nie wywo�a tego
efektu. Wielu facetów próbuje w ten sposób wzbudzi� w dziewczynie
lito��, pokaza�, jacy s� wra�liwi… No w�a�nie — i tutaj przechodzimy
do kolejnej nieatrakcyjnej dla kobiet cechy.

Przesadna wra�liwo��. Tak, w�a�nie wra�liwo��, zbytni romantyzm,
pokazywanie swoich s�abo�ci, uczu�, p�acz! Te wszystkie zachowania,
które s� domen� kobiet, bardzo cz�sto s� wykorzystywane przez facetów,
aby pokaza� dziewczynie, jacy oni s� dobrzy, wspaniali. Uwierz mi jednak,
�e kobiety maj� to g��boko gdzie�… nie buduje to Twojej warto�ci
— wr�cz przeciwnie, stajesz si� s�abym, ciotowatym go�ciem, z którym
ona nie chce mie� nic wi�cej wspólnego, w ka�dym razie na tle seksualnym.
Gej — najwi�kszym przyjacielem kobiety — to prawda… ale to kto
inny b�dzie si� z ni� kocha�. Zachowuj�c si� w ten sposób, odbierasz
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sobie wszystkie atrybuty m�sko�ci, obni�asz po��danie do zera, stajesz
si� wr�cz odra�aj�cy… Teraz jednak zaprzeczysz i powiesz: ale w filmach
zawsze tacy m��czy�ni zwyci��aj� — �ycie to nie film! Zaprzeczysz
znów, mówi�c, �e wszystkie Twoje kole�anki chcia�yby dobrego, ro-
mantycznego, wra�liwego m��czyzn�… Zobacz jednak, kto w tym mo-
mencie si� z nimi pieprzy… To s� w�a�nie jedne z fa�szywych, spo�ecz-
nych uwarunkowa	. Kobieta chce m��czyzny, a nie cioty! Zapami�taj to
na ca�e �ycie i przesta	 robi� co�, co nie przynosi Ci efektów. Znam
wielu go�ci, którzy robi� z siebie totalnych b�aznów. Opowiem Ci
pewn� histori�. Kiedy� zacz��em si� spotyka� z dziewczyn�. Mój zna-
jomy twierdzi�, �e umawiaj� si� ju� od czterech lat, �e chodzili kiedy�
razem. Od niej z kolei us�ysza�em, �e traktuje go wy��cznie jako przyja-
ciela i nic mi�dzy nimi nie ma. Gdy si� dowiedzia� o ca�ej sytuacji, za-
cz�� dzwoni� do niej, mówi�c, �e tak mu ci�nienie skoczy�o, �e chyba
pojedzie do szpitala. Jak my�lisz, co on jej zademonstrowa� swoim za-
chowaniem? Chc�c wzbudzi� lito��, sprawi�, �e dziewczyna postanowi�a
zerwa� z nim w ogóle kontakt… Nie rób takich rzeczy. To, �e b�dziesz
biadoli� do dziewczyny w jakiejkolwiek sprawie, nie spowoduje, �e jej
si� zrobi Ciebie �al i b�dzie chcia�a by� z Tob�… OK, zrobi jej si� �al,
ale tylko �al… bo to b�dzie �a�osne i tyle…

Chwalenie si�… Czymkolwiek, Twoimi osi�gni�ciami, Twoimi pie-
ni�dzmi, Twoim wynikiem w wyciskaniu na klatk�, Twoim samocho-
dem, chwalenie si� czymkolwiek. To jest jeden z najwi�kszych ele-
mentów blokuj�cych kobiety, jaki mo�esz sobie wyobrazi�. Nigdy nie
opowiadaj kobiecie o tym, co masz. Je�li co� osi�gn��e�, niech ona sa-
ma to zobaczy. Najlepiej trzyma� wszystkie swoje tego typu atuty jak
najd�u�ej w ukryciu. Zdobywaj j� swoim charakterem, a nie materialnymi
osi�gni�ciami. Ja staram si� je wr�cz ukrywa� — je�d�� sportowym
samochodem, ale cz�sto na pierwsze spotkanie przyje�d�am starym
daewoo… Je�li masz nawet du�o pieni�dzy, jeste� w czymkolwiek mi-
strzem — staraj si� na pocz�tku ukrywa� to. B�d� skromny w sferze
swoich osi�gni��, z drugiej strony b�d� dumny ze swojego charakteru.
Mo�esz by� dumny ze swoich zasad, ze swoich przekona	 i ze swojej
warto�ci. Kobiety cz�sto b�d� to postrzega� jako arogancj�, cwaniactwo
i zbytni� pewno�� siebie. Uwierz mi jednak, �e tymi s�owami jedynie
testuj�, czy jeste� taki naprawd�. Je�li przejdziesz ten test, czyli oczywi�cie
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b�dziesz obstawa� przy swoim i bezczelnie, z u�miechem na ustach
potwierdza�, �e jeste� aroganckim cwaniakiem, to Twoja warto�� osi�-
gnie niewyobra�alne poziomy. Dziewczyna ju� Ci si� nie oprze.

Bycie narz�dziem. Nie ma nic gorszego ni� stanie si� narz�dziem w r�-
kach kobiety. Uwierz mi, �e te najbardziej atrakcyjne maj� swoich s�ugu-
sów od wielu rzeczy: jeden odwozi je w nocy z imprez, na które nawet go
nie zaprosi�y, drugi zabiera do drogich restauracji, jeszcze inny jest od
fundowania drogich wakacji, a nast�pny od robienia za przyzwoitk� do
klubu. Ci go�cie nigdy nie zdob�d� tej kobiety, jednak ju� sama chwila
pokazania si� z ni� jest dla nich nagrod�. Je�li chcesz kiedykolwiek mie�
jakikolwiek kontakt fizyczny z tak� dziewczyn�, pami�taj, �e nie mo�esz
by� w �aden sposób narz�dziem w jej r�ku. Je�li kobieta jest z Tob� na
imprezie, stoicie oboje obok stolika i ona mówi, �eby� nala� jej drinka
— nie daj si� wci�gn�� w pu�apk�. Przecie� ona ma swoje r�czki i musi
pokona� t� sam� odleg�o�� co Ty. Jest to jedna z form testowania, czy
mo�esz sta� si� jej narz�dziem. Oczywi�cie je�li odmówisz, ona zastosuje
na Tobie drugi test, obra�aj�c si� na Ciebie albo sugeruj�c, �e jeste�
niekulturalny. Po moim przeszkoleniu jednak wiesz, �e to test, i nie
zwracasz na to uwagi. Szybko zauwa�ysz, �e po chwili ona sama do
Ciebie przyjdzie. Pokaza�e�, �e nie mo�e Ci wchodzi� na g�ow� i Twoja
warto�� wzros�a. Dziewczyna przez pewien czas b�dzie rozmawia�
z innymi facetami, którzy nalewa� jej b�d� drinki, ale wprawnym okiem
mo�esz zauwa�y�, �e co chwil� b�dzie wraca� wzrokiem do Ciebie. W tym
momencie Ty zaczynasz poznawa� inne dziewczyny znajduj�ce si� w po-
mieszczeniu. Zobaczysz, �e ona po chwili dostanie bia�ej gor�czki i sama
do Ciebie przybiegnie. Tak to si� w�a�nie robi!

Zazdro��. To trudny temat. Zazdro�� to najbardziej niepo��dane za-
chowanie w ka�dej relacji, jednocze�nie jest to najwi�kszy i najcz��ciej
wyst�puj�cy problem w ka�dym zwi�zku… Zazdro�� jednoznacznie
oznacza Twoje niskie poczucie w�asnej warto�ci. No bo niby co innego
mia�aby oznacza�? Skoro Ty nie pozwalasz dziewczynie wyj�� ze znajo-
mymi na imprez�, bo boisz si�, �e ona prze�pi si� z kim� innym, to jak
to mo�e �wiadczy� o Tobie? Dajesz w ten sposób do zrozumienia, �e
mo�e si� w ogóle zdarzy� kto� lepszy od Ciebie. A to z kolei oznacza,
�e nie czujesz, i� jeste� wystarczaj�co dobry. Pami�taj — tak jak sam
siebie odbierasz, tak odbiera� Ci� te� b�dzie dziewczyna. Zazdro�� to
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uczucie obrzydliwe, wr�cz ohydne… 99% facetów nie zdaje sobie jednak
sprawy, �e post�puj� �le. Zupe�nie nie dostrzegaj� tego, �e pozostaj�
pod wp�ywem tego silnego stanu emocjonalnego i tak naprawd� dzia�aj�
ca�kowicie na swoj� niekorzy��. Pami�taj, to, na czym si� skupisz w �yciu,
z pewno�ci� Ci� spotka — tak samo jest z zazdro�ci�. Mo�esz mie� nie-
samowit�, wiern�, cudown� dziewczyn�… Z powodu poczucia niskiej
warto�ci b�dziesz j� jednak oskar�a� ca�y czas o zdrad�. B�dziesz si� tak
zachowywa� i po pewnym czasie tak zm�czysz swoj� dziewczyn�, �e nie
pozostanie jej nic innego, jak dostosowa� si� do Twoich oczekiwa	
— w ko	cu przecie� i tak uwa�asz, �e ona Ci� zdradza, wi�c nic si� nie
zmieni. Rozumiesz ju� teraz, jak to wygl�da? Zapami�taj to sobie na ca�e
�ycie, �e wszelkie oznaki zazdro�ci tylko obni�aj� Twoj� warto��! A je�li
jaki� go�� przystawia si� do Twojej kobiety, to niewa�ne, jaki by nie by�,
musisz mu wprost powiedzie� niecenzuralnie, �eby nie przeszkadza�…
Najlepiej przy niej, dos�ownie, z pe�n� ram� i pewno�ci� siebie.

Twoje s�abo�ci i problemy. Je�li my�lisz, �e kiedy� zdob�dziesz tak
wielk� wiedz� lub tyle pieni�dzy, �e nie b�dziesz mia� �adnych proble-
mów w �yciu, to bardzo si� mylisz. Jedynymi lud�mi bez problemów
s� ci le��cy na cmentarzu… Oczywi�cie dla niektórych posiadanie du�ej
ilo�ci pieni�dzy wydaje si� problemem — nie ma to z tym nic wspól-
nego… dzi�ki nim mo�esz jednak przynajmniej mierzy� si� z proble-
mami jak m��czyzna z klas�, podej�� do nich „w limuzynie”… Ka�dy
z nas ma problemy, ja je mam i Ty je masz. By� mo�e ró�ni nas tylko
podej�cie do nich. Wszystkiego na temat radzenia sobie z problemami
dowiesz si� z rozdzia�ów dotycz�cych osobowo�ci. Tutaj porusz� ten
temat w kontek�cie relacji z kobietami. Nie mo�esz da� kobiecie klu-
cza do wszystkich drzwi w Twoim domu. Opowiem Ci tutaj star� hi-
stori� Sinobrodego, napisan� przez francuskiego pisarza Charles’a Per-
raulta. Pewnego razu �y� bardzo maj�tny m��czyzna, który chcia� si�
o�eni� z jedn� z córek jego s�siadki, wdowy. 
adna jednak nie chcia�a
go po�lubi� z powodu jego ohydnej niebieskiej brody, a� do momen-
tu, gdy nie zaprosi� ich na przyj�cie w swoim luksusowym pa�acu.
Uwiedziona przez niesamowity styl �ycia m�odsza z córek przyj��a za-
r�czyny. Wkrótce zosta�a jego �on� i pani� pa�acu, zaraz po tym
jednak niebieskobrody oznajmi�, �e musi wyjecha� w wa�nej sprawie
w d�ug� podró�. Zostawi� jej klucze do wszystkich komnat i skrzyni
z bogactwami. Powiedzia�, �e jest jedynie jedna ma�a sala na ko	cu zamku,
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do której nie wolno jej wchodzi�, i je�li do niej zajrzy, to rozbudzi w nim
wielki gniew i z�o��. Oczywi�cie pierwsz� rzecz�, jak� zrobi�a �ona po
jego wyje�dzie, by�o otwarcie owej komnaty; zrobi�a to tak szybko, �e
prawie skr�ci�a sobie przy tym kark, potykaj�c si� o dywany. Obieca�a
pos�usze	stwo Sinobrodemu, jednak jej chciwo�� i ciekawo�� sprawi-
�y, �e musia�a z�ama� zakaz. Wchodz�c do �rodka, ujrza�a pod�og� ca��
we krwi i �ciany obwieszone cia�ami poprzednich m�odych �on niebie-
skobrodego. Przera�ona upu�ci�a na pod�og� klucz, który ca�y zatopi�
si� we krwi. Natychmiast uciek�a z tego pomieszczenia, jednak krew nie
da�a si� zmy� z klucza, niezale�nie od tego, ile czasu go czy�ci�a. Tej nocy
jej m�� powróci�, jego plany uleg�y zmianie. Przera�ona próbowa�a
udawa�, �e nic si� nie sta�o, a nad ranem us�ysza�a, �e musi zwróci� mu
klucze. M��czyzna zapyta� od razu, dlaczego na najmniejszym kluczu jest
krew. 
ona oczywi�cie uda�a, �e nie wie, jednak niebieskobrody w z�o�ci
zacz�� jej zarzuca�, �e otwar�a zakazan� komnat�… i musi teraz wróci� tam
i do��czy� do jego poprzednich �on. Wyprosi�a ona jednak, �e chce si�
jeszcze pomodli� przed �mierci�, wiedz�c, �e tego dnia maj� odwiedzi� j�
jej bracia. W momencie, gdy Sinobrody mia� ju� odcina� kobiecie g�ow�,
zosta� zamordowany przez jej braci, a maj�tek zmar�ego przej��a �ona.

Historia Sinobrodego i jego krwawej komnaty powinna na zawsze zapisa�
si� w Twojej pami�ci jako przestroga przed tym, aby nigdy nie wyjawia�
kobiecie swoich sekretów. Twoja kobieta nie mo�e by� równocze�nie
Twoim najlepszym przyjacielem. Niestety, nawet pozornie dobrze wy-
gl�daj�cy, taki uk�ad wkrótce doprowadzi do tego, �e dziewczyna Ci�
rzuci… Stracisz dla niej warto��. Pami�tam, gdy mój znajomy by� z pew-
n� kobiet� w zwi�zku przez kilkana�cie miesi�cy. Byli naprawd� jedn�
z najszcz��liwszych par, jakie znam. Przez ca�y ten czas mój znajomy
ton�� jednak w powa�nych d�ugach. W pewnym momencie nie wy-
trzyma� i opowiedzia� jej o swojej fatalnej sytuacji finansowej. Mimo
zapewnie	, �e dziewczyna go rozumie i b�dzie go wspiera� w rozwi�-
zywaniu problemu, wkrótce go zostawi�a. Po prostu jego warto�� zma-
la�a do krytycznego punktu i kobieta nie chcia�a wi�cej z nim by�. Odró�nij
tutaj k�amstwo od niemówienia ca�ej prawdy. Po prostu s� takie sprawy
w �yciu, o których Twoja kobieta, ani �adna inna, nie powinna wiedzie�.
Od wy�alania si� komukolwiek masz przyjació� — oni Ci pomog�,
zrozumiej� Ci�… Kluczyk od drzwi do komnaty z tymi wszystkimi czar-
nymi faktami z Twojego �ycia i Twojej przesz�o�ci musi jednak zosta�
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w Twojej kieszeni. Dotyczy to zw�aszcza takich kwestii, jak: problemy
finansowe, Twoje s�abo�ci, Twoja czarna przesz�o��. Pami�taj równie�,
�e niewskazane jest opowiadanie o tym, �e kiedy� by�e� jak ciota, s�aby
i niem�ski. Twoja dziewczyna nie musi o tym wiedzie�, nawet je�li tak
by�o. Pami�taj — swoj� warto�� masz budowa�, a nie burzy�. To, co by�o
kiedy�, jest nieistotne. Liczy si� tylko to, jakim cz�owiekiem jeste� obec-
nie i jakie decyzje podejmujesz w swoim �yciu!

Ostatnim pope�nianym przez m��czyzn b��dem, na jaki chcia�bym
Ciebie uczuli�, jest zbyt powa�ne podej�cie do zwi�zku i zbyt szybkie
okazywanie swoich uczu�. Nawet je�li znakomicie uk�ada Ci si� z dziew-
czyn�, spotykacie si� ju� kilka tygodni, mówi�c „kocham ci�”, mo�esz
j� bardzo szybko sp�oszy�. To samo dotyczy zbyt szybkich deklaracji
formalizuj�cych Wasz� znajomo��. Nie mo�esz pokaza� kobiecie, �e
jeste� ju� zdobyty, �e przesta�e� by� wyzwaniem. Mo�esz w jednej se-
kundzie straci� dla niej ca�� warto��.

7.3. Podej�cie do seksu i poca�unków

Podej�cie kobiet do poca�unków po cz��ci nakre�li�em Ci ju� w rozdziale
dotycz�cym ca�owania si�. Przypomn� Ci jedynie, �e kobiety zupe�nie
inaczej postrzegaj� warto�� poca�unku ni� Ty. Dla nich sam fakt po-
ca�unku praktycznie nic nie znaczy. Jest to co� pospolitego — robi� to
ci�gle i z wieloma osobami. Lekko podchmielone, nawet te „najporz�d-
niejsze” pr�dzej czy pó�niej ca�uj� si� z przypadkowymi m��czyznami.
Wystarczy troch� po��dania i gotowe… Ca�uj� si� równie� z innymi
kobietami i jest to dla nich ca�kowicie normalne. Z drugiej strony wi�k-
szo�� m��czyzn uwa�a, �e po poca�unku znajomo�� z kobiet� przeradza
si� w zwi�zek… Nic bardziej mylnego. Poca�unek nie ma nic wspólnego
z byciem razem. Ba, nawet seks nie ma z tym cz�sto za wiele wspólnego.
To, �e przespa�e� si� z dziewczyn�, nie czyni z Was pary. Pami�taj zatem,
�e poca�unek to po prostu przyjemno�� dla Ciebie i dla kobiety. Zwi�zek
jest relacj� bardziej powa�n�, wymagaj�c� du�o wi�cej czasu i przemy�le	,
zreszt� na ten temat przeczytasz w rozdziale o zwi�zkach.

Przejd�my zatem do wisienki na czubku tortu, czyli seksu. Seks — w spo-
�ecze	stwie pokutuje przekonanie, �e to zawsze m��czyzna mo�e wy-
korzysta� kobiet�, a seks jest czym�, co ona mo�e mu ewentualnie da�
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z siebie, czym�, co traci…. To fa�szywe przekonanie nie ma nic wspól-
nego z rzeczywisto�ci�. Powtarzam Ci jeszcze raz, �e to kobiety mog�
czerpa� wi�cej przyjemno�ci z seksu od nas. Je�li potrafisz zakomuniko-
wa� dziewczynie, �e masz zdrowe podej�cie do seksu — jako naturalnej
metody roz�adowania Waszego napi�cia, które tworzy�o si� przez ca��
�cie�k� Perfect Dating, to ona równie� odwdzi�czy Ci si� tym samym.
Wtedy czeka Ci� rewelacyjny, bezstresowy, wspania�y i niezapomniany
seks, z którego oboje b�dziecie czerpa� mas� przyjemno�ci. Kobiety lubi�
seks, uwielbiaj� seks i uprawiaj� go z m��czyznami, którzy równie� maj�
do niego bezstresowe i wyluzowane podej�cie. Niestety, kolego, ale �ycie
to równie� nie bajka — praktycznie nie ma ju� dziewic w Twoim wieku,
niewa�ne, ile masz lat. Kobiety prze�ywaj� swój pierwszy raz w bardzo
m�odym wieku i potem maj� po minimum kilku partnerów. Musisz to
zaakceptowa� i pogodzi� si� ze �wiatem takim, jaki on jest, mimo �e
mo�e on nie by� zgodny ze �wiatem Twoich idea�ów. Dziewczyny maj�
inne podej�cie do seksu, bo po prostu one przewa�nie maj� wi�kszy
wybór, je�li chodzi o partnerów. Jak to si� mówi: „ka�da potwora znajdzie
swojego amatora”, w drug� stron� jest ju� gorzej. Dlatego w m��czy�nie
wyrabia si� cz�sto nierealne, wzi�te z filmów i programowania spo�ecz-
nego podej�cie do seksu, jako do czego� bardzo wyj�tkowego. Seks nie
jest wyj�tkowy dlatego, �e jest seksem, tylko dlatego, �e uprawiasz go
z t� w�a�nie, a nie inn� dziewczyn� — zrozum to i zapami�taj sobie,
równie� mo�esz powiedzie� to dziewczynie… Bardzo wa�ne jest, aby�
ca�y czas jej komunikowa�, �e rozumiesz, jak to wszystko funkcjonuje.
Dzi�ki temu ona zrozumie, �e w �ó�ku b�dzie czu� si� z Tob� kom-
fortowo i �e je�li si� z Tob� b�dzie chcia�a tylko przespa�, to potem nie
b�dziesz jej prze�ladowa� przez ca�e �ycie.

7.4. Oznaki zainteresowania ze strony dziewczyny

Kobiety wysy�aj� bardzo przejrzyste sygna�y zainteresowania m��czyzn�.
98% facetów jednak nigdy ich nie rozpoznaje i nawet gdy seksowna
kobieta po prostu zjada ich wzrokiem, oni zastanawiaj� si�, co b�d� dzisiaj
je�� na obiad… Dzieje si� tak, gdy� my nie jeste�my genetycznie przysto-
sowani do odczytywania mowy cia�a. Z kolei wi�kszo�� kobiet posiada
t� umiej�tno�� na bardzo rozwini�tym poziomie — s� przystosowane
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w ten sposób, aby odczytywa� jedynie po samej mowie cia�a, czego po-
trzebuj� ich noworodki. W tym podrozdziale naucz� Ci� zatem, jak
wygl�daj� oznaki zainteresowania Tob� kobiety i jak je rozpoznawa�.

Jest to jedna z najprostszych umiej�tno�ci opisanych w niniejszej ksi��ce,
musisz jednak pami�ta�, �e mowa cia�a jest swoistym rodzajem j�zyka
i niektóre sygna�y maj� odmienne znaczenie w kontek�cie, który je
otacza. Staraj si� zatem patrze� na kobiece cia�o jako na ca�o�� — ��czy�
sygna�y w grupy i odczytywa� poprawnie ich znaczenie.

Kobiety maj� t� przewag�, �e od razu rozpoznaj�, je�li jeste� nimi za-
interesowany. Maj� jednak ten problem, �e nie potrafi� zupe�nie kontro-
lowa� tego, co same pokazuj�. Ty mo�esz si� nauczy� doskonale operowa�
j�zykiem mowy cia�a (dalej znajdziesz ca�y rozdzia� na ten temat) i je�li
nauczysz si� równie dobrze rozpoznawa� sygna�y kobiet, to posi�dziesz
pot��n� umiej�tno��.

Mo�esz by� przekonany, �e kobieta jest Tob� zainteresowana, je�li:

� bawi si� w�osami, cz��ciami ubrania lub bi�uteri�,
� dotyka sama siebie, zw�aszcza szyi lub nadgarstka,
� nachyla si� w Twoj� stron�,
� dotyka Ciebie,
� przyjmuje pon�tne u�o�enie cia�a (np. zak�ada nog� na nog�,

poruszaj�c ni�),
� gdy zamilkniesz, ona sama nawi�zuje rozmow�,
� u�miecha si� w zak�opotaniu,
� pod��a za Tob�, gdy j� prowadzisz,
� pozytywnie reaguje na Twój dotyk,
� s�ucha uwa�nie tego, co mówisz,
� u�miecha si� szczerze,
� maluje usta szmink� przy Tobie lub oblizuje je,
� nie panuje nad swoimi nerwowymi tikami,
� patrzy w Twoj� stron�, gdy od niej odejdziesz,
� denerwuje si�, bawi�c si� ró�nymi przedmiotami znajduj�cymi si�

w pobli�u,
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� pyta Ci� o prozaiczne kwestie, jak wiek, imi�, praca, pochodzenie,
� gdy ma ch�opaka, nie mówi o nim,
� ignoruje swoich znajomych i rozmawia z Tob�,
� jest zazdrosna, kiedy mówisz o innych kobietach lub rozmawiasz

z nimi,
� poznaje Ci� ze swoimi znajomymi,
� zwraca swoje cia�o w Twoj� stron�, przybli�a si� do Ciebie,
� zmienia swoje plany dla Ciebie,
� stara si� zaimponowa� Ci,
� flirtuje z innym go�ciem, aby wzbudzi� w Tobie zazdro��,
� �mieje si�, gdy powiesz nie�mieszny �art,
� siada Ci na kolanie.

Wszystkie te sygna�y oznaczaj�, �e dziewczyna jest Tob� zainteresowana.
Czasem jednak zwró� uwag�, �e niektóre z nich pojedynczo mog� by�
zdradliwe — na przyk�ad niektóre dziewczyny bawi� si� w�osami przez
ca�y czas i nie mo�esz tego odczytywa� jako sygna�u zainteresowania.
Je�li jednak zauwa�ysz dowolne dwa z nich, to mo�esz by� pewien, �e
wszystko przebiega doskonale.

Uwa�aj równie� na typ kokietek. S� kobiety (jakie� 2%), które lubi�
bawi� si� m��czyznami, bardzo wredne przypadki — b�d� chcia�y Tob�
manipulowa�. Osobi�cie nie toleruj� takich zachowa	 tak samo u m��-
czyzn, jak i u kobiet i od razu zawsze ko	cz� tak� znajomo��. Kobiety
tego typu przewa�nie s� straszliwie rozchwiane emocjonalnie, skrzyw-
dzone przez kogo� w przesz�o�ci i ci��ko z nimi nawi�za� normaln�
relacj�. Dziewczyny te cz�sto zdaj� sobie spraw� z nie�wiadomych dla
reszty sygna�ów i za ich pomoc� owijaj� sobie m��czyzn wokó� palca,
aby potem wykorzysta� ich w jaki� sposób. Bardzo lubi� negowa� takie
zachowania.

W wi�kszo�ci przypadków sygna�y te jednak s� szczere i mo�esz spo-
kojnie odczytywa� je jako oznaki zainteresowania. Mo�esz równie�
sprawdza� na ró�norakie sposoby, czy dziewczyna jest Tob� zaintere-
sowana, poprzez niejako prowokowanie jej sygna�ów. Podstaw� tutaj jest
uleg�o�� wobec Twojego prowadzenia:
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� ona robi to, o co prosisz,
� pod��a za Tob�,
� trzyma r�k� na Twoim kolanie, gdy j� tam po�o�ysz,
� opowiada o swoich zaletach, gdy o to zapytasz,
� siada tak, jak jej powiesz,
� je�li trzymasz j� za r�k�, to ona pod��a za Tob�.

7.5. Testy

Kobiety przejawiaj� bardzo ciekawe zachowania, które nazywam ogólnie
testami. W tym podrozdziale dowiesz si�, czym si� odznaczaj�, jak je
rozpozna� i jak sobie z nimi radzi�. Zaczniemy od czego� banalnego.
Czy kiedykolwiek spotka�e� si� z sytuacj�, w której kobieta rozmawia�a
z Tob� i nagle, oburzona jakim� Twoim stwierdzeniem, powiedzia�a:
„Obrazi�am si�, nie rozmawiam z tob�”, po czym odwróci�a si�, milcz�c?
Oczywi�cie 90% m��czyzn, którzy nie maj� poj�cia o testach, w tym
momencie prezentuje jedno ze „wspania�ych” zachowa	: przeprasza, prosi
o dalsz� rozmow�, uwa�a, �e dziewczyna faktycznie si� na niego obrazi�a,
p�aszczy si� przed ni� i na wiele jeszcze innych sposobów uw�acza swojej
godno�ci. Oczywi�cie w tym momencie przegrywa test. S�upek jego war-
to�ci spada, czasem tak nisko, �e dziewczyna zupe�nie traci zaintere-
sowanie takim m��czyzn�.

Zacznijmy wi�c od pocz�tku: dlaczego dziewczyny Ciebie testuj�? Robi�
to, bo chc� wiedzie�, czy mog� Ci zaufa�. Takiej odpowiedzi z pewno�ci�
si� nie spodziewa�e�. Pewnie wydawa�o Ci si�, �e zachowuj� si� tak, aby
Ci� skarci� za co�, co powiedzia�e�, albo po prostu dlatego, �eby zagra�
zimn� suk�… Wcale tak nie jest. One po prostu chc� wiedzie�, czy jeste�
spójny z tym, co robisz i co mówisz. Je�li ju� zgrywasz twardziela, który
mo�e pi� jak smok i nigdy nie wymiotuje, to chc� wiedzie�, czy tak jest
naprawd�. Dlatego te testy s� tak zakamuflowane — poniewa� wi�kszo��
m��czyzn ich nie rozpoznaje i wtedy wpada w pu�apk�. Kobiety chc�
wiedzie�, czy je�li kreujesz si� na warto�ciowego, pewnego siebie m��-
czyzn�, faktycznie taki jeste�. Obok mowy cia�a jest to ich drugie na-
rz�dzie, dzi�ki któremu mog� pozna�, jaki jeste� naprawd�. A sk�d
bierze si� u nich taka potrzeba — oczywi�cie za spraw� innych facetów,
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przez go�ci z ma�� ram�, z nisk� samoocen�, którzy w przesz�o�ci je
skrzywdzili — i wystarczy� raz, aby dziewczyna ju� zawsze w przysz�o�ci
musia�a testowa�, ca�y czas sprawdza�, czy faktycznie jeste� OK, czy
mo�e tylko udajesz, �eby dosta� si� do jej majtek. Postaw si� na chwil�
w sytuacji kobiety. Poznajesz faceta i jak móg�by� sprawdzi�, czy on na-
prawd� jest prawdziwym m��czyzn�, czy tylko takiego zgrywa? Przecie�
nie zapytasz go o to wprost, sk�ama� mo�e ka�dy. Teraz wró� z powro-
tem do bycia m��czyzn�. To, jak zachowasz si� w sytuacji nieszablonowej,
w�a�nie wtedy, gdy dziewczyna zaczyna dziwnie si� zachowywa�, b�dzie
�wiadczy� o Twojej prawdziwej naturze.

Do grupy testów nale�y równie� kwestionowanie Twoich zachowa	.
Podam Ci przyk�ad. Wszystkie kobiety, które poznaj�, ju� od pocz�tku
dowiaduj� si�, czym si� zajmuj�. Oczywi�cie na pocz�tku moje szkolenia
s� postrzegane jako nauka manipulacji, jako rady: jak dobra� si� do majtek
dziewczyny w pi�� minut. Niestety, ignorancja ludzi sprawia, �e wszelka
nowa idea jest zawsze negowana. Wyobra� sobie wi�c sytuacj�, w której
poznaje mnie dziewczyna i dowiaduje si�, �e jestem nauczycielem pod-
rywu. Momentalnie b�dzie testowa� moj� osobowo��, z obawy, �e jej
godno�� jest zagro�ona. W jej �wiadomo�ci ca�y czas dominuje przeko-
nanie, �e móg�bym jakiegokolwiek m��czyzn� przeszkoli� tak, aby j�
przelecia�. Jej mechanizmy obronne od razu si� uaktywniaj�. Oczywi�cie
ja nigdy nie b�d� si� z ni� k�óci�, spiera� i wdawa� w dyskusje. Jednym
ze sposobów radzenia sobie z tego typu testem jest karykaturalne wy-
olbrzymienie tego, co ona powie. W tym momencie mog� zatem po-
twierdzi� jej s�owa i kontynuuj�c — nada� im znamiona absurdu. Powiem
jej wtedy: „Tak, mog� w pi�� minut tutaj nauczy� ka�dego m��czyzn�
zachowa� si� tak, �e pójdziesz z nim od razu do �ó�ka, i jeszcze nie�le
na tym zarobi� — niez�y sposób na �ycie, nie?”. Oczywi�cie ona nie
spodziewa si� takiej odpowiedzi… momentalnie jej schemat my�lenia
zostaje zburzony i dziewczyna nie wie, co powiedzie� — ja jestem gór�.
Teraz, z mojego punktu widzenia, mog� jej odpowiedzie�, na czym polega
moja nauka. Powiem wi�c, �e tak naprawd� wi�ksza cz��� szkolenia po-
lega na pracy nad sob�, nad rozwojem swojej osobowo�ci w taki sposób,
aby naturalnie przyci�ga� kobiety swoim charakterem. Dodam dalej,
�e du�a cz��� po�wi�cona jest zwi�zkom, komunikacji z kobietami,
i zaczn� opowiada� o jakimkolwiek rozdziale tej ksi��ki. Dostrzegasz
tutaj sposób, w jaki ja z nimi si� komunikuj�? Rozmawiam w ich j�zyku,
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jestem szczery i zupe�nie spójny z tym, co robi�, i za to kobiety szanuj�
mnie i moj� prac�. Jest to zupe�nie inne podej�cie ni� to preferowane
przez nerdów, którzy ca�e dnie sp�dzaj� na forach internetowych o pod-
rywie, chowaj�c si� za swoimi ksywkami i ukrywaj�c to, co robi�, przed
ka�dym cz�owiekiem w realnym �wiecie. W ten sam sposób zawsze trak-
tuj tego typu testy, które one b�d� przeprowadza� na Tobie. Mog� te-
stowa� Ci� w odniesieniu do Twojego wygl�du, b�dziesz mia� na sobie co�
oryginalnego, to zaczn� to negowa� — mo�esz to wtedy wyolbrzymi�
w ten sam sposób, jak ja powy�ej.

Kolejnym sposobem radzenia sobie z testami jest ignorowanie ich. Niech
po prostu to, co ona powiedzia�a, sp�ynie po Tobie, niech nie wywo�uje
�adnej reakcji z Twojej strony. To jest bardzo mocna technika. Mo�esz
równie� w ten sposób traktowa� facetów, którzy próbuj� Ci� sprowoko-
wa� swoim krety	skim zachowaniem. Powiedzmy, �e w jaki� sposób
znegujesz dziewczyn� — a ona oburzy si�: „Co ty do mnie powiedzia�e�?”.
Je�li w tym momencie zareagujesz, zaczniesz si� t�umaczy� i wycofywa�,
to przegra�e�. Mimo tego, �e post�pi�e� dobrze, zachowasz si� jak magik,
który swoj� iluzj� zachwyci� ca�� publik�, a po pokazie t�umaczy wszystkie
swoje sztuczki. Ca�y czar pryska i ju� nigdy wi�cej nie pójdziesz na jego
wyst�p. Tak samo jest i tutaj. Je�li powiesz co� �miesznego, co� zaczep-
nego, znegujesz dziewczyn�, to nigdy si� z tego nie t�umacz, nie mów
„�artowa�em” ani innych tego typu tekstów. Po prostu ca�kowicie zignoruj
jej sprzeciw i mów dalej. Oczywi�cie kreatywna dusza od razu tutaj mo�e
si� sprzeciwi� i powiedzie�: „
artowa�em, �artowa�em…”, a je�li ona si�
uspokoi, Ty dodajesz z dzikim u�mieszkiem: „Tak naprawd� nie �arto-
wa�em”. Nie zmieniaj w �aden sposób swojego zachowania. Na pocz�tku
wyda Ci si� to mo�e trudne, ale z czasem dostrze�esz pot�g� tego typu
post�powania.

Mówi�c o testach, nie mo�na pomin�� z�ej interpretacji. Dziewczyna mówi
Ci, �e masz beznadziejn� koszul� (chce sprawdzi�, czy jeste� spójny z tym,
co nosisz), mo�esz odpowiedzie�: „�wietnie, �e ci si� podoba”, „Czy ty,
kochanie, próbujesz mnie poderwa�, bo je�li tak, to musisz wiedzie�,
�e na mnie trzeba lepsz� bajer�?”, „Co powiedzia�a�, bo nie us�ysza�em?

e co, �e ci si� podobam? No nie… ja ju� jestem zaj�ty, spróbuj szcz��cia
gdzie indziej!”, „Super, te� ci� kocham”, „Je�li chcesz zaci�gn�� mnie
dzisiaj do �ó�ka, to musisz bardziej si� postara�”. Dostrzegasz moc, jaka
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kryje si� w tego typu zachowaniach? Dajesz dziewczynie do zrozumienia,
�e ca�kowicie masz gdzie� to, co ona mówi, �e jej negatywna opinia
zupe�nie nie wp�ywa na Twoj� ram�. Dodatkowo wyolbrzymiasz
sens jej s�ów, pos�dzaj�c j� o to, �e próbuje Ci� poderwa�. Zawsze
reaguj z u�miechem, je�li ona próbuje u�y� testu, powiedz: „Biedna
kobieto, kochasz mnie tak bardzo, �e nie kontrolujesz tego, co ro-
bisz…”.

Ostatnim sposobem radzenia sobie z tego typu testami jest zabawa
w kotka i myszk�. Jednym z testów kobiet jest traktowanie Ciebie jako
narz�dzia. W ramach testu dziewczyna mo�e zada� Tobie takie pytania,
jak: „Potrzymasz mi torebk�, a ja id� do toalety”, „Kupisz mi drinka?”,
„Zrobisz nam zdj�cie?”, „Podwieziesz mnie do domu?”, „Id� go zapytaj
o co�”. Je�li ulegniesz tego typu zachowaniom, to Twoja warto�� znacznie
spadnie w oczach kobiety, dasz si� zmanipulowa� i b�dziesz niczym
wi�cej, jak ch�opcem na posy�ki. Robi�c zdj�cie innym ludziom — masz
ni�sz� warto�� spo�eczn� ni� oni — przecie� Ciebie na nim nie b�dzie.
Oczywi�cie w tej kwestii jak zwykle zachowaj umiar, czasem mo�esz co�
zrobi� dla niej — ale zw�aszcza w pocz�tkowych fazach znajomo�ci
musisz uwa�a�, aby nie sta� si� tylko jej kr��ownikiem. Mo�esz zatem
zawsze za��da� czego� w zamian, na przyk�ad: „Kupi� ci drinka, a ty
stawiasz nast�pnego”. Je�li chce Ci zostawi� torebk�, mo�esz j� wzi��
i pozna� w tym czasie dwie inne dziewczyny, proponuj�c im zakup tej
torebki. Przy okazji masz od razu �wietny tekst na otwarcie relacji
z kolejnymi dziewczynami. Wykorzystuj zawsze sytuacj� tak, aby Ci
sprzyja�a. Je�li dziewczyna daje Ci pieni�dze, �eby� kupi� jej drinka, to
mo�esz powiedzie�, �e jeste� striptizerem i musi Ci je wsun�� za bok-
serki, bo tylko w ten sposób przyjmujesz pieni�dze od kobiet. A potem
mo�esz wróci� do stolika z jej drinkiem i dwoma nowo poznanymi
kole�ankami przy barze. Ona b�dzie wtedy ukarana za prób� uczynienia
z Ciebie swojego ch�opca na posy�ki. Je�li dziewczyna mówi Ci, �e jest
spragniona, próbuj�c wys�pi� od Ciebie drinka, to mo�esz zawsze kupi�
jej wod� — to jest rozbrajaj�ce. Dziewczyna mo�e Ci� testowa�, próbu-
j�c wzbudzi� w Tobie zazdro�� — przychodzi jej kolega, a ona od razu
siada mu na kolanach, zaczyna si� do niego �asi�. Oczywi�cie w tym
momencie Ty ca�kowicie ignorujesz spraw� i za chwil� przyprowadzasz
do stolika swoje dwie pi�kne kole�anki.
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Gdy ju� test jest tak perfidnie oczywisty i dziewczyna zrobi�a po prostu
z siebie idiotk�, mo�esz udawa�, �e nie s�yszysz, co mówi, pytaj�c przesad-
nie: „Nie us�ysza�em, robi�… co? Nie rozumiem, niewyra�nie mówisz…
Co? Jeszcze raz? Co? Powtórz? Narobi�? Przerobi�? Co?”. Dziew-
czyna dostrze�e, �e traktujesz j� jak idiotk� — i taki jest Twój cel. Gdy
ona próbuje zrobi� z Ciebie g�upka, niech sama polegnie od swojej broni.

7.6. Dziewczyna ma partnera?

Przewa�nie dziewczyna stosuje tego typu tekst, gdy chce Ci� sp�awi� albo
przetestowa�. Powiniene� to zignorowa�, ewentualnie zgasi� dobr� ri-
post�: „Znamy si� dopiero pi�� minut, a ty zaczynasz ju� mi opowiada�
o swoich problemach?”, jak to mawia mój przyjaciel Janek. Ewentualnie
zawsze mo�esz zaintrygowa� j� ma�ym wyolbrzymieniem: „To bardzo
si� ciesz�, �e znalaz�a� kogo�, kto spe�nia wszystkie twoje oczekiwania
i jest prawdziwym m��czyzn�, którego potrzebujesz i na którego zawsze
mo�esz liczy�”. W tym momencie dziewczyna zacznie sama Ci zaprze-
cza� i opowiada�, jaki to on jest z�y i nieodpowiedni. Sam nigdy w tym
momencie nie neguj jej ch�opaka. Wywo�asz reakcj� przeciwn� do za-
mierzonej — dziewczyna zacznie go broni� i by� po jego stronie. Takie
to ju� z nich s� manipulatorki. Je�li natomiast mówisz o nim dobrze,
ona sama zacznie o nim mówi� �le. A skoro tak mówi, to u�wiadamia
sobie, �e on faktycznie nie jest taki, jaki powinien by�.

Znakomitym tekstem jest ca�kowite zignorowanie jej uwagi: „Ale ja nie
chc� by� twoim ch�opakiem, chc� ci� tylko pozna�”. Rozbraja od razu
jej mechanizmy obronne. Cz�sto dziewczyna, która t�umaczy si�, �e ma
ch�opaka, w rzeczywisto�ci jest sama. Wtedy oczywi�cie tylko ignorujesz
jej uwag� albo odpowiadasz krótkim: „Ja te� mam dziewczyn�”. I roz-
mawiasz dalej. Gdy dziewczyna poczuje Twoj� wysok� warto�� i b�dzie
chcia�a Ci� bli�ej pozna�, sama powie Ci, �e nie ma ch�opaka. Wtedy
mo�esz j� znegowa�, mówi�c, �e jest k�amczuch�.

Spotykasz dziewczyn� i znakomicie Wam si� rozmawia. Dostajesz od niej
numer telefonu i po jakim� czasie dowiadujesz si�, �e obecnie ju� z kim�
jest. Tutaj mamy trzy mo�liwo�ci: jest z nim, ale chce zerwa�; jest z nim
i chce zacz�� spotyka� si� z Tob� po kryjomu; jest z nim i jest szcz��liwa,
ale tak j� oczarowa�e�, �e mog�aby i�� z Tob� do �ó�ka.
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Pierwsze wyj�cie, czyli sytuacja, gdy kobieta ma kogo�, ale narzeka na
niego i jest gotowa z nim zerwa�. Jest to najbardziej typowy przyk�ad
kobiecych zachowa	, jaki istnieje. Przez lata obserwacji doszed�em do
wniosku, �e dziewczyny uwielbiaj� zak�adki, jak to kiedy� powiedzia�a
moja przyjació�ka Paulina — s� jak ma�pki — nie puszcz� si� jednej
ga��zi, zanim nie z�api� drugiej. Przewa�nie zanim zerw� ze swoim
obecnym ch�opakiem, musz� mie� na oku kogo� nowego, z kim b�d�
mog�y si� spotyka�. Cz�sto wi�c b�dzie tak, �e poznasz fajn� kobiet�,
ona b�dzie chcia�a zacz�� spotyka� si� z Tob�, lecz wcze�niej b�dzie
musia�a zerwa� ze swoim obecnym facetem. To typowe i normalne. Nie
oceniaj jej �le — po prostu one takie s�. We� jednak pod uwag�, �e je�li
przed zerwaniem prze�pi si� z Tob�, to istnieje du�e prawdopodobie	-
stwo, �e w ten sam sposób zako	czy kiedy� zwi�zek z Tob�.

Druga sytuacja jest najbardziej pokr�cona. Przewa�nie trwaj� w niej
kobiety, które s� bardzo s�abe psychicznie. Nie maj� na tyle odwagi,
aby rozsta� si� z ch�opakiem, wi�c na boku maj� kochanków, którzy do-
starczaj� im pozosta�ych emocji. Osobi�cie nie toleruj� tego typu za-
chowania. Je�li ma to by� przygoda na jedn� noc — nie ma sprawy, ale
z pewno�ci� nie powiniene� d�u�ej spotyka� si� z t� dziewczyn�. Prze-
wa�nie tworz� one chore uk�ady, stosuj� intrygi i pr�dzej czy pó�niej
b�dziesz mia� z jej powodu wi�cej k�opotów ni� przyjemno�ci.

Trzeci przypadek równie� jest prosty. W pewnym momencie b�dziesz ju�
tak silnie przyci�ga� do siebie kobiety, �e po prostu nie b�d� mog�y Ci
si� oprze�. Spójrz na to w ten sposób, �e obecnie ma�o jest szcz��li-
wych zwi�zków, wi�c po co jeszcze zmniejsza� t� liczb�. Najlepiej po
prostu odpu�� sobie tak� dziewczyn� — jest mnóstwo atrakcyjnych
kobiet dooko�a, wi�c nie ma co pakowa� si� w tego typu sytuacje.  Hi-
storia na jedn� noc i tak zniszczy zwi�zek dziewczyny. Je�li planowa�-
by� co� na d�u�ej, to we� pod uwag�, �e dziewczyna z pewno�ci� jest
przywi�zana emocjonalnie do swojego faceta i �atwo o nim nie zapomni.
Doradzam Ci tutaj, aby odpu�ci�. Je�li chcesz, to pakuj si� w to, jednak
przekonasz si� sam, �e nie warto.
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