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Raport:

7 zasad utrzymywania zainteresowania
kobiety pod jednym dachem:
Oto, jak utrzymywać wysokie zainteresowanie kobiety pod jednym dachem:
1. Do końca życia randkuj z żoną - raz na tydzień, raz na dwa minimum.
It's written in stone, czyli to jest fundamentalna zasada wykuta w skale. To znaczy
wyjdź z domu 2 na 3 piątkowe randki. Trzecia może być w domu, ale róbcie coś
nowego, jak gra planszowa, piknik na podłodze, taniec, czasami film, szachy w parku.
Zmieniaj miejsca i aktywności. Nigdy nie bierz kobiety za pewnik!

Zasady randki:
•
•
•
•

zero negatywnych i ciężkich tematów
zero gadki o obowiązkach i pieniądzach
ograniczenie rozmów o pracy do minimium i o życiu codziennym
nacisk na zabawę, śmiech, robienie czegoś razem, choćby puszczanie latawca
albo zjedzenie winogron na kocyku w parku. Jak za czasów zakochania.

2. Czułość - rano i wieczorem buziak, po powrocie z pracy również albo zaczekaj
aż ona to zrobi i obejmij ją w biodrach, popatrz jej dłużej w oczy, uśmiechnij się,
spytaj, jak minął dzień. Nie olewaj jej i nie idź od razu na kanapę ani do łazienki, tylko
ją zauważ. Dawaj 1 do 2 komplementy dziennie o tym, co Ci się w niej podoba.
3. Wykonywanie prac domowych w 50%, gdy możliwe. Mycie ubikacji albo
okien to dla kobiety afrodyzjak. Nigdy nie rób z niej darmowej pomocy
domowej. Nawet, jeśli pracujesz 12 h, zrób chociaż jedną małą rzecz w domu, jak
umycie garnków albo zrób coś w weekend, jak umycie podług.
4. Romantyczność i spontaniczność - prezent co 5 do 6 tygodni typu kartka z
podziękowaniem:
"Twoje błękitne spojrzenie na początek dnia sprawia, że chce mi się wstawać :)"
Jedna cecha wyglądu lub charakteru i jak to wpływa na Ciebie. Bądź szczegółowy!
Alternatywnie może być kwiatek lub lizak, albo coś, co ona lubi np. długopis z
kotkiem, sportowa koszulka z kotkiem, kinder niespodzianka, a na większe okazje coś
lepszego, jak perfum, poduszka, fartuch, rękawica kucharska lub jakaś inwencja
twórcza.
6. Co 2 do 2,5 miesiąca wyjazd na weekend za miasto, żeby odpocząć od
codzienności. Zaplanuj wszystko, możesz z nią też ustalić. Jeśli macie dzieci, załatw
opiekunkę, znajomą lub odwieźcie dziecko/dzieci do rodziców na weekend. Nie
zaniedbujcie nigdy swojej romantycznej więzi kosztem dzieci.
7. Przestrzeń/Tęsknota - raz w tygodniu wyjście osobno ona i raz Ty. Dzięki
temu macie więcej tematów do rozmowy. Tęsknicie za sobą. Tak samo dobrze jest
mieć swój pokój, w którym możesz pracować i wychodzisz z niego, co godzinę na 5
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minut i mówisz, że umierasz z tęsknoty, dajesz całusa, po czym wracasz do swoich
spraw. Nie zaniedbuj także swoich znajomych ani zainteresowań. Wychodź raz w
tygodniu z domu samemu, aby kobieta mogła zatęsknić. Przestrzeń jest naprawdę
kluczem do trwałego szacunku i uniknięcia pogardy i powszechności, dlatego po
zamieszkaniu razem jest to większym zadaniem niż wtedy, gdy tylko randkujecie.
8. Gdy kobieta popełni jakiś błąd po raz pierwszy i zrobi coś nie tak, to za
pierwszym razem nic nie mów. W ten sposób się odróżnisz i unikniesz
konfrontacji. Może się to nie powtórzy. Nie krytykuj, nie poniżaj ani nie wytykaj
porażki. Dopiero przy drugim lub trzecim razie można to omówić, bo powstaje pewien
wzorzec, którzy trzeba przerwać, ale pierwsze dwa to zachowanie spokoju i nie
reagowanie.

Poza tym praktykuj cechy osobowości, jak pewność siebie, prowadzenie, humor,
opanowanie, pozwalanie kobiecie gonić, monitoruj jej zachowanie i odpowiednio się
wycofaj, gdy widzisz jej spadek zainteresowania i pozwól jej znowu gonić. Bądź
gentlemanem i najlepszym mężczyzną, jakiego Twoja kobieta mogła kiedykolwiek
spotkać! Powodzenia!
Pozdrawiam serdecznie!
Paweł Grzywocz
pawelgrzywocz@jakzdobycdziewczyne.pl
facebook.com/GrzywoczPawel
P.S.
Dzięki bardzo za pozytywną opinię. To wiele dla mnie znaczy.
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