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Rozdzia� 5.

Jak dotyka� w�a�ciwie kobiet�,
aby by�a Tob� zauroczona?

Dotyk to jeden z fundamentów uwodzenia. Poniewa� i tak wszystko
do niego zmierza, a prze�amanie bariery mi�dzy Tob� a kobiet� w dotyku
prowadzi do podgrzania temperatury seksualnych emocji mi�dzy Wami
oraz separuje Ci� — najcz��ciej na zawsze — od aseksualnej i neutralnej
wibracji z kobiet�.

Dlatego równocze�nie z rozwijaniem rozmowy z kobiet� chcesz roz-
wija� kontakt przez dotyk. Chodzi o to, �eby by� to ci�g�y i stopniowy
proces w granicach komfortu kobiety. Dzi�ki temu zanim ona si� zorien-
tuje, ju� b�dzie si� z Tob� ca�owa�, zamiast — jak to bywa w przypadku
wi�kszo�ci facetów — sp�dza� z Tob� czas na randkach, by potem nagle
nast�pi�a niezr�czna cisza, kiedy m��czyzna chce poca�owa� kobiet�,
a wcze�niej nawet jej nie dotkn��. To w�a�nie w takiej sytuacji poca�unek
b�dzie WIELKIM, RYZYKOWNYM KROKIEM NAPRZÓD, podczas
gdy mo�na seri� ma�ych przyjemnych i spokojnych kroczków dopro-
wadzi� do seksu.

Dlatego dobrze jest, gdy dotykasz kobiet� prawie od samego pocz�tku.

Oto kilka podstawowych wskazówek dla Ciebie:

 1. Zacznij dotyka� kobiet� wcze�nie, w zwyk�ej rozmowie, w sposób
kole�e�ski. Niekoniecznie tylko t� kobiet�, któr� jeste�
zainteresowany. Upewnij si� tylko, �e jest to zwyk�y towarzyski
dotyk, np.: u�cisk d�oni, dotykanie jej ramienia zewn�trzn� stron�
Twojej d�oni, by zwróci� jej uwag�.
 2. Przerywaj sam dotyk jako pierwszy. To nie pozwoli kobiecie
na jakikolwiek protest, a pó�niej sprawi, �e to ona b�dzie chcia�a
si� o ciebie stara�. Obwi� j� o prowokowanie Ciebie, np.: „To Twoja
wina, �e moje d�onie same do Ciebie lgn�”, „To Twoja wina, �e mam
ochot� na...” itp.
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 3. Przejd� z dotyku towarzyskiego do dotyku zabawowego
(np.: przybijanie pi�tek, �ó�wiki, �yrafy, gra w �apki itp.)
i przyjacielskiego (masa� ramion, zwyk�e obj�cie i przytulenie)
a� do zmys�owego i seksualnego (dyskretnie, w jakim� ustronnym
miejscu).

Wiele zale�y od miejsc, w których si� spotykacie. Na randce w parku,
w intymnej kafejce bez oporu kobieta mo�e si� chcie� z Tob� ca�owa�.
W bardziej publicznym miejscu mo�e pozwoli sobie tylko na spla-
tanie i pieszczoty d�oni. Mo�e tylko na dotyk lub ocieranie o siebie
Waszych nóg.

Eskalacja dotyku jest wa�nym elementem budowania atrakcyjno�ci; je�li
nie rozwijasz dotyku — robisz �le i ryzykujesz, �e kobieta zakwalifikuje
Ci� jako fajnego, ale tylko koleg�. To reakcja kobiety na rozwijanie
Twojego dotyku poka�e Ci te�, na którym etapie znajomo�ci jeste�
z kobiet�. Je�eli ona stwarza opór, i to nie miejsce, w którym jeste�cie,
jest problemem, rozwa� wycofanie si� z dotykiem i powrót do pobu-
dzania w niej emocji. Ponowisz dotyk za kilka lub kilkana�cie minut.

Jedn� kluczow� spraw� w dotyku, która uwolni Ci� od zmory testów
i oporu kobiety, jest to, aby wycofa� dotyk jako pierwszy (ang. release).
Nawet gdy to kobieta Ci� dotyka, Ty mo�esz przerwa� jej dotyk
i z u�miechem „oskar�a�” j�, �e jest „za szybka i powinni�cie zwolni�”.
Nie jest do tego przyzwyczajona, b�dzie wi�c sama chcia�a wi�cej.

Je�eli nie robisz wycofa	, ryzykujesz, �e to kobieta b�dzie zabiera�a z siebie
Twoje r�ce i mówi�a Ci: „To si� dzieje za szybko, nie powinni�my...”.

Robi to, poniewa� w danej chwili czuje si� troch� niekomfortowo
z Twoim dotykiem. I Twoje dalsze napieranie albo spowolni rozwój
Waszej znajomo�ci, albo w ogóle j� zamrozi czy zlikwiduje. Ona pomy�li,
�e za bardzo Ci zale�y na seksie (bardziej ni� jej w tym momencie).
A przecie� tak fajny go�� jak Ty nie musi tak p�dzi� z seksem (tak ona
my�li), bo nie jest zdesperowany, jasne? Czy mo�e si� myli�a? �

Wycofuj�c swój dotyk jako pierwszy, sprawiasz, �e ona oswaja si�
z Twoim dotykiem jeszcze bardziej.
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Jeszcze raz:

Kluczem do eskalacji dotyku jest okazjonalne wycofywanie go i wytrwa�o��.

Czasem tylko przez wycofanie si� b�dziesz móg� zaraz potem pój�� do
przodu, co mo�e Ci si� wyda� nielogiczne. Na przyk�ad: bior� dziew-
czyn� za d�onie i g�adz� je delikatnie, mówi�c, �e ciekawi mnie, czy ma
przyjemne w dotyku d�onie, które potrafi� masowa�. Je�eli widz�, �e
ona si� waha, czy zabra� mi d�o� lub nawet sama nie zaczyna masowa�
wraz ze mn� naszych d�oni, to dla mnie jest sygna� do wycofania si� na
chwil�. Od�o�� wi�c jej d�onie i mo�e nawet powiem jaki� dyskwalifi-
kator, podrocz� si� lub zmieni� temat. Wróc� do eskalacji dotyku chwil�
pó�niej.

Poni�ej przedstawiam Ci szybki miniporadnik dotycz�cy dotyku:

 1. Zabawowy dotyk — rysowanie literek na jej plecach i zgadywanie,
co to za litera; przybijanie �ó�wików, �yraf, pi�tek, gra w �apki,
si�owanie si� na kciuki, przek�adanie r�k pomi�dzy d�o�mi, test
zaufania, porównanie d�ugo�ci palców, wró�enie z d�oni, robienie
kó�ek na jej ramieniu, test jazdy po lesie (na jej d�oni), sekretne
u�ciski d�oni itp.

Tego typu zabawy prze�amuj� pierwsze bariery dotyku w zabawny
sposób.

 2. Dotyk nogami (ocieranie), okazjonalne otarcia i sytuacyjne
przytulenia, stanie w zakleszczeniu z dziewczyn�.
 3. Obejmowanie dziewczyny i przytulenia jako nagroda za to, co ona
robi lub mówi, za jej wk�ad w rozmow�.
 4. Trzymanie si� za r�ce lub pod rami�, splatanie d�oni, g�askanie jej
palców, d�oni lub wzajemne masowanie sobie d�oni, przedramienia,
przeje�d�anie d�oni� po jej w�osach, szyi, nogach, ramionach
(jak ona na to reaguje?), po twarzy, chwytanie jej za brod�,
zaczepianie si� ma�ymi palcami.

To wszystko mo�e by� wykonywane z „uwodzicielskim/�ó�kowym”
kontaktem wzrokowym mi�dzy Wami lub bez niego, lecz wtedy nie jest
to tak intensywne.
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 5. Ca�owanie — jest wiele ró�nych sposobów. Od zmys�owego
spojrzenia, u�miechu i poca�owania bez s�ów, przez stopniowe
poca�unki w policzek i potem a� do ust, a� do gierek typu:
„W skali od 1 do 10 — jak dobrze si� ca�ujesz?” lub Mystery’ego:
„Hm, czy chcia�aby� mnie poca�owa�?”. Niektórzy my�l�,
�e ten sposób jest dobry dla nie�mia�ych frajerów, bo zamiast
pyta�, powiniene� j� ca�owa�, ale nie s�uchaj tego. Sprawd�,
co w Twoim przypadku dzia�a lepiej. Liczy si� Twoja skuteczno��,
a nie imponowanie kolegom alfa na forum.
Inna zabawna gra: „Wierzysz w czary? Tak. Czy chcesz zobaczy�
prawdziw� magi�? Tak. Zamkniesz oczy? Tak” >> poca�unek.
 6. Gra wst�pna i seks — z jednej strony chcesz za pomoc� dotyku
zbudowa� barier�, na której b�dzie wzbiera� w Was seksualne
napi�cie, z drugiej istotne jest, �eby� z dotykiem, ca�owaniem i seksem
zachowywa� si� tak, jakby�cie ju� byli par� i to by�o najbardziej
naturaln� rzecz� pod s�o�cem mi�dzy Wami. A tak� b�dzie.
Na przyk�ad: pijecie drinka z tego samego kieliszka, ca�ujesz jej kark,
ci�gniesz j� zdecydowanie i seksualnie za w�osy (ale z wyczuciem),
zdejmujesz z jej twarzy jakie� paprochy itp. Wykonujesz te czynno�ci,
które wykonuj� osoby zauroczone sob�, mimo �e jeszcze nie spali�cie
ze sob�.

To tyle na pocz�tek.

Jak przej�� z kobiet� do tematów seksualnych
i przesta� wreszcie rozmawia� neutralnie?

Ten temat równie� pojawia si� nagminnie w�ród pyta� czytelników
mojego bloga. Wielu m��czyzn pisze mi, �e potrafi� rozmawia� na neu-
tralne tematy d�ugo i tre�ciwie, tylko �e to donik�d ich z kobiet� nie
prowadzi. Dlatego teraz omówi� ten temat tak, �eby� ju� nigdy wi�cej
nie mia� z tym problemów.
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Najlepiej je�li od pocz�tkowych chwil znajomo�ci jest ju� mi�dzy Wami
jaki� zal��ek takiej seksualnej wibracji. Je�eli go nie ma, a kobieta jest
Tob� zainteresowana, to najwy�sza pora, �eby stworzy� t� wibracj�.

Kalibracja do jej poziomu seksualno�ci

Chodzi o to, �eby przechodzenie do seksualno�� nie by�o strzelaniem na
�lepo.

Chcesz zaobserwowa�, jak kobieta reaguje na Twoje seksualne przyn�ty?
Cz�sto podrywacze dzia�aj� tak, �e np. przeczytaj� fajny tekst w internecie
i wypróbowuj� go na kobiecie, ale to nie jest dopasowane. Strzelaj� loso-
wymi tekstami tu i tam, co� czasem zadzia�a, ale nie wiedz� dlaczego.

Przechodzenie do seksualno�ci powinno si� odbywa� stopniowo, tak �eby�
móg� zaobserwowa�, jak ona reaguje na drobniejsze formy seksualnych przy-
n�t, nakierowywanie rozmowy na seks czy eskalacj� dotyku. Je�eli dziewczyna
si� wkr�ca w moje seksualne �arty, droczenia czy projekcje, to dobrze —
mog� okaza� wi�cej seksualnego zainteresowania (i zaraz po tym na chwil�
si� wycofa�). Natomiast je�li ona w to nie wejdzie, nie zareaguje w ogóle,
to si� troch� wycofam. Je�li natomiast b�dzie bardzo seksualna, to ja te�
zwi�ksz� mój poziom seksualnego zainteresowania, bo skoro ona si� tak
zachowuje, to nie ma problemu, �ebym ja te� tak zrobi�. Nie rzucam od razu
z grubej rury stwierdze	 na temat tego, co bym chcia� z ni� robi� albo jaka
ona jest gor�ca i seksowna. Na pocz�tku trzeba mie� wi�cej subtelno�ci
i wyczucia. Na seksualny hardcore rezerwuj� czas pó�niej.

Na pocz�tek seksualna wibracja tworzy si� w fazie flirtu, droczenia si�
z kobiet�. Nast�pnie w zabawny sposób wprowadzasz do gry UMY	LNE
B��DNE INTERPRETACJE tego, co kobieta mówi lub robi.

Zapami�taj! Prawie wszystko, co ona mówi lub robi, mo�e zosta� przez
Ciebie zinterpretowane jako JEJ PODRYWANIE CIEBIE �.
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A je�li zrobisz to w zabawny sposób, ona w swojej g�owie to zinter-
pretuje jako prawd� lub chocia� pó�prawd�. Co jest kolejnym krokiem
do useksualnienia Waszej znajomo�ci.

Technika ta opiera si� na odwróceniu stereotypów p�ciowych zwi�za-
nych z podrywem. Zamieniasz �artobliwie siebie jakby w kobiet�, a j�
w faceta, który ma te wszystkie szablonowe sposobiki na podryw —
pokazujesz, �e w�a�nie ona je na Tobie stosuje.

Jej zachowania traktujesz jako niezdarne próby podrywania Ci�.

Przyk�ady

 1. Gdy ona Ci� dotknie:
� „Hej, r�ce z dala od towaru, on nie jest za darmo!!”.
� „Hej, nie jestem tylko parówk� ze stopami! Mam te� swoje

uczucia!”.
� „Nie naciskaj tak na mnie, bo si� w sobie zamkn�”.
� „Hej, nie zamierzam si� z Tob� ob�ciskiwa� w publicznym

miejscu!”.
� „Hej, jeste� jak seksualny drapie�nik, a ja nie jestem TYM

TYPEM faceta, którego we�miesz do domu, �eby jej »naprawi�
wie�� stereo« lub »zepsuty kran«... Potrzebuj� Ci najpierw
zaufa� i poczu� si� komfortowo w Twoim towarzystwie”.

� „Zwolnijmy troch�... Wiele razy by�em tak oszukiwany przez
kobiety, a ja jestem grzecznym i mi�ym ch�opcem...”.

 2. W klubie:
� Ona: „Musz� pój�� do toalety...”. Ty: „My�la�em najpierw

o jakim� bardziej romantycznym miejscu... i mo�e najpierw
powinna� kupi� mi kwiaty?”.

� Ona: „Chod�my do baru si� napi�...”. Ty: „OK, ALE TYLKO
JEDEN DRINK... Nie mo�esz mie� przewagi, bo mnie
wykorzystasz”.

� Ona: „Hej, postawisz mi drinka?”/„Chod�my na drinka”.
Ty: „No sam nie wiem, a nie dorzucisz mi czego� do drinka
i nie zajd� potem w ci���?”.
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� Gdy ona podaje Ci drinka: „I tak nie uda ci si� mnie upi�
i wykorzysta�... ale niez�a próba...”.

 3. Sugerowanie jej zainteresowania Tob�:
� „Hej, je�eli zamierzasz mnie prze�ladowa� i �ledzi�, to prosz�,

powiedz mi i uprzed� mnie o tym”.
� „Hej, czy ty chwyci�a� mnie za ty�ek?”.
� „Hej, czy ty w�a�nie spojrza�a� si� na moje krocze? Niegrzeczna

kobietka...”.
� „Hej, zamknij prosz� swoje oczy, bo patrzysz na mnie, jakby�

chcia�a mnie zje��...”.

Mo�esz pokazywa� jej jakich� facetów, dziwaków i pyta�: „Za ile by�
posz�a z nim do �ó�ka? Za milion? A z tym? Za 500 tysi�cy?” i tak kilka
razy, a w ko�cu: „A za ile ze mn�?” i na jej �miech: „Za 20 z�otych? My�l�,
�e to niez�a cena, bo mam fajny ty�ek”. I potem: „Wiesz co, naprawd�
by�em tob� zainteresowany, ale jak powiedzia�a�, �e przespa�aby� si�
z tym facetem za 10 tysi�cy, zawiod�a� mnie i nie mam teraz ochoty.
A jakby mia� kas�, to zadawa�aby� si� teraz z nim, nie ze mn�. Nie wiem,
co o tym my�le�...”.

Jest to doskona�y sposób na to, �eby kobieta zacz��a si� �mia� i �eby
w jej g�owie pojawi�a si� idea, �e co� zaczyna seksualnie iskrzy� mi�-
dzy Wami.

Po czym pozna�, �e zaczyna co� iskrzy�? Po tym, �e ona te� podtrzy-
muje t� zabawn� gadk� (flirtuje). Je�eli mówi powa�nym tonem: Akurat,
aha, aha, jaaasssne, chcia�by�, to znaczy, �e nie jest zainteresowana.

Je�eli dziewczyna mnie pyta o cokolwiek, mog� odpowiedzie�: „Nie
powiem ci, dopóki nie kupisz mi drinka i nie postawisz kolacji, ale nawet
wtedy nie licz na to, �e ci ulegn�… nie jestem taki tani”. Je�li si� ca�uj�
z dziewczyn�, przerywam i mówi�: „To chyba si� dzieje za szybko, nie
licz na to, �e we�miesz mnie do siebie do domu, �ebym naprawi� ci wie��
albo komputer... Jestem porz�dnym ch�opcem, który obieca� mamie �y�
w celibacie, a ty wygl�dasz mi na prawdziw� diablic�, która tylko czyha,
�eby mnie rozprawiczy�...”.

Jest tego ca�a masa, praktyka sprawi, �e b�dziesz potrafi� wymy�la�
w lot tego typu sytuacyjne, zabawne teksty.
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Inn� technik� szybkiego useksualnienia znajomo�ci jest wczesne
nak�adanie ram seksualnych w rozmowie i sprawdzanie, czy kobieta
w nie wchodzi lub je akceptuje.

Tak, jak ju� pisa�em wy�ej o ramach (rozdzia� 4.), Twoim celem jest na�o-
�enie kilku ram na Wasz� znajomo��, czyli ukierunkowanie jej my�lenia
i emocji w romantyczno-seksualn� stron�. Id�c dalej: wa�ne jest, �eby
ona zaakceptowa�a sama w swojej g�owie, �e plonem waszej znajomo�ci
b�dzie jaki� rodzaj seksualnej znajomo�ci. Nie platonicznej, nie kole�e�-
skiej — tylko seksualnej lub romantyczno-seksualnej.

Dlatego b�dziesz mówi� z ni� o seksie, fantazjach, przygodach i histo-
riach seksualnych, przekonaniach, które ludzie maj� na temat seksu
itp. Wa�ne jest, �eby robi� to po tym, jak ona jest Tob� zainteresowana
i w komfortowy sposób, budz�c w niej jej fantazje, emocje i nami�t-
no�� bez pokazywania Twojej seksualnej desperacji i nadmiernego napa-
lenia. Kluczem jest mówienie o tym jako o najnormalniejszej rzeczy
pod s�ocem. A jednocze�nie ciekawej.

Do tego dochodzi technika seksualnej kwalifikacji i seksualnego cold
readingu.

Seksualna kwalifikacja pozwala Ci pokaza� swoje standardy i oczeki-
wania seksualne, na przyk�ad:

� „Uwielbiam takie kobiety, które czerpi� przyjemno�� z seksu
oralnego i potrafi� si� tym fascynowa�”.

� „Gdyby�my si� rano obudzili razem, po niesamowicie nami�tnej
nocy i byli obydwoje z niej zadowoleni, to w jaki oryginalny sposób
by� mnie obudzi�a?”.

Zauwa�, �e tutaj nie tylko kwalifikuj� seksualnie kobiet�, ale jednocze-
�nie zak�adam ram�, �e b�dziemy razem spa� (mówi� w trybie przypusz-
czaj�cym, zawsze mog� si� z tego wycofa� w razie jej odmowy) i to
najpewniej dzisiejszej nocy. Ona ma wtedy dwa wyj�cia:

 1. Mo�e powiedzie�: „Obudzi�abym Ci� najlepszym seksem oralnym
w Twoim �yciu...” albo: „Zrobi�abym Ci najlepsz� kaw� pod
s�o�cem”, zreszt� to, co ona powie, jest mniej istotne, bo chodzi
o to, �e ona pasywnie akceptuje ram� (za�o�enie), �e nasza
znajomo�� b�dzie bardzo seksualna i to szybko.
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 2. Mo�e powiedzie�: „Ale kto powiedzia�, �e obudziliby�my si�
razem??? Chyba �nisz” — wtedy wiem, �e by�o za wcze�nie
na zrobienie seksualnej kwalifikacji albo raczej w ogóle nie jestem dla
niej atrakcyjny. Dlatego kwalifikacj� seksualn� robi si� po jakim�
czasie rozmowy, gdy kobieta ju� jest zainteresowana i rozmowa jest
ju� cho� troch� seksualna.

Seksualny cold reading (normalny cold reading omówi�em wcze�niej —
w rozdziale 3.) polega na przekonaniu jej do Twojej wizji tego, �e ona
jest bardzo seksualn� kobiet�. I je�li ona t� wizj� zaakceptuje, to b�dzie
z ni� potem spójnie post�powa� oraz b�dzie mog�a przy Tobie by� tak�
w�a�nie seksualn� kobiet� (je�li cold reading, który powiedzia�e�, jest
cho� troch� zgodny z ni�).

Na przyk�ad: „Wygl�dasz na mi na kobiet�, która gdy spotyka intere-
suj�cego j� m��czyzn�, to potrafi odda� si� nami�tno�ci chwili i niczym
si� nie przejmowa�...”.

„Wygl�dasz na kobiet� pe�n� nami�tno�ci, seksapilu i dojrzale pod-
chodz�c� do seksu...”.

Seksualne droczenie si� z kobiet� to jeszcze jedna technika do budo-
wania seksualnej atrakcyjno�ci. Jak ju� wcze�niej pisa�em, droczenie
si� w zabawny sposób z kobiet� pobudza jej emocje i sprawia, �e jeste�
dla niej bardziej atrakcyjny. Teraz mo�esz bardziej zintensyfikowa�
kobiece emocje i pokierowa� je w stron� seksualn�, dodaj�c do drocze-
nia przeró�ne formy zaznaczenia jej seksualno�ci, np.:

� „Hej, nie podniecaj si� tak, to tylko malutki ca�us dla ciebie”.
� „Jeste� tak� kusicielk�, g�ow� dam, �e wykorzysta�aby� mnie i potem

nawet nie wys�a�aby� nawet SMS-a”.
� „Musz� na ciebie uwa�a�, niesforna dziewczynko, nie b�d� kolejnym

naci�ciem na twoim �ó�ku”.
� „Jeste� bardzo niegrzeczn� dziewczynk�, przez ciebie b�d� teraz

chodzi� do ko�ca dnia na trzech nogach, wstyd� si�!!”.
� „No tak, ju� mog� powiedzie�, �e jeste� prawdziw� seksualna

dzikusk�, twoi s�siedzi na pewno ci� nie lubi� w nocy”.



Sztuka uwodzenia s�owami

134

Na zako�czenie ca�ej wielkiej dziedziny tworzenia TWOJEJ atrakcyj-
no�ci W OCZACH KOBIETY musz� jeszcze wspomnie� o jednym.

Ca�y proces wywo�ywania chemii w kobiecie mo�e zaistnie� TYLKO przy
minimalnym poziomie komfortu socjalnego. Kobieta nie mo�e ba� si� o to,
czy Ty nie jeste� aby czasem seryjnym morderc� lub domniemywa�, �e co�
jest z Tob� nie tak, nie mo�e widzie� w Tobie czego�, co j� przera�a lub
obrzydza. To jest bardzo wa�ne zw�aszcza w sytuacji, kiedy poznajesz obc�
kobiet� w dzie	. Poniewa� niezale�nie od tego, czy zauroczysz dan� kobiet�,
czy nie, chodzi o to, by je�li kto� po chwili podejdzie do niej i spyta, co o Tobie
pomy�la�a, ona nie powiedzia�a: „To by� jaki� dziwak, który si� przyczepi�
i zadawa� mi milion pyta	” lub: „By� zdenerwowany i ci�gle nerwowo patrzy�
na boki, jakby chcia� mi co� ukra�� i sprawdza�, czy nie ma obok policji”.
Raczej powinna powiedzie� co� w stylu: „Wydawa� si� w porz�dku, nie by�
dziwny ani odra�aj�cy, by� nawet sympatyczny”.

Taka ma�a rzecz, a jednak ci�gle widuj� ludzi ze spo�eczno�ci uwodzenia
bez u�miechu na twarzy, za to nerwowo rozgl�daj�cych si� na wszystkie
strony, maj�cych dziwny wzrok i zachowuj�cych si� jak niezbyt rozgarni�ci
osobnicy. By� mo�e to syndrom pocz�tkuj�cego, lecz Ty postaraj si� ten etap
jak najszybciej omin��, �wicz�c przed lustrem i prosz�c znajomych o infor-
macje zwrotne.
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