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Zaawansowany Artykuł Nr 106

„Zbyt Szybki Seks = Problemy”
Jak nie dać się nabrać dziewczynie, która szuka
chwilowej przyjemności po rozstaniu?
W idealnym świecie powinniście się traktować poważnie po seksie. Niestety nie
żyjemy w idealnym świecie i otrzymujesz tylko to, na co sobie zapracujesz.
W tym artykule dowiesz się, jak nie dać się zaślepić zbyt szybki seksem
z kobietą, której jeszcze zbyt dobrze nie poznałeś i nie wiesz, czy jej
zainteresowanie jest prawdziwe czy ona chce Cię tylko wykorzystać.

*** PROBLEM KURSANTA ***
„Zacząłem się spotykać z dziewczyną zaraz po tym jak ona rozstała się
z chłopakiem, na początku gładko, 3 spotkania i sex. No i zaczęły się schody,
proponowałem spotkania 3 razy pod rząd i odmówiła, przestałem się
odzywać, poszukała kontaktu ale doprowadziło to do kłótni i brak kontaktu przez 2
tygodnie.
Wznowiliśmy kontakt na miesiąc i dowiedziałem się że spotyka się z kimś jeszcze,
zrobiłem awanturę przez sms, ona zaprzeczyła. 3 dni później wyszła z ze Mną
i moimi znajomymi bo się bardzo zakumplowała z dziewczyną kolegi, tyle że cały
wieczór pisała na telefonie. Napisała 5 dni później na fejsie, nie odpisałem.
Parę dni później wyszedłem do znajomych mocno pijany i ona też tam była, jechali
na imprezę, chciała żebym z nimi jechał, ale odmówiłem. około 4 dni później ja
napisałem ale była opryskliwa, zwróciłem uwagę, na to ona że teraz tak będzie
skoro jej nie wierzę tylko komuś innemu.
Na drugi dzień napisałem, że nie wierzę jej i nie chce mieć z nią kontaktu, odpisała
że ona ze Mną też bo się odzywam kiedy chce i jeszcze te podejrzenia mam więc to
nie ma sensu. teraz dziesięć dni cicho. Czy to normalne zachowanie kobiety? Czy
jest jakaś szansa z nią czy lepiej odpuścić?
I co dalej robić? potrzebny plan działania.”
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>>> MOJA ODPOWIEDŹ:
Hej,
To bardzo źle, że po 3 randkach seks.

W ten sposób narażasz się na następujące problemy:
1. Być może ona chciała szybkiej odskoczni od chłopaka.
2. Być może chciała w nim wzbudzić zazdrość i mu coś tym udowodnić.
3. Zabiłeś wyzwanie i tajemniczość, bo oddałeś się jej w całości zbyt szybko,
nie sprawdzając czy jej zainteresowanie jest szczere, stałe i przez dłuższy czas.
4. Przez ten pośpiech zaburzyłeś cały proces odczytywania jej zainteresowania
i musisz zacząć od nowa. Uzbierać 10 randek ze zwykłym pocałunkiem na
końcu spotkania.
Spotkania na zewnątrz domu. Jeśli kobieta nie chce się spotykać z Tobą
bez seksu, to nie jest Tobą zainteresowana, tylko chwilą fizycznego zapomnienia, a
potem i tak jej się znudzisz i Cię kopnie albo będzie tkwić słabo zaangażowana w
relację.
5. Z powodu szybkiego seksu masz klapki na oczach i przymykasz oko na zbyt
niskie zainteresowanie kobiety lub jej toksycznych charakter.
Skoro proponowałeś spotkanie 3 razy pod rząd, to znaczy, że ona 3 razy podała
wymówkę bez alternatywnego terminu spotkania. A to znaczy, że nie jest Tobą
zainteresowana i nic tego nie zmieni.

A wasze zbliżenie było jedynie chwilą słabości.
Wszystko, co ponad te 3 odmowy jest nieistotne, ponieważ w takich sytuacjach
kobieta odzywa się jedynie po to, aby się dowartościować Twoją uwagą.
Twoje robienie awantury przez sms o to, że ona się z kimś spotyka pokazuje Twój
kompletny brak zrozumienia tego, co się dzieje.

Nie byliście parą, więc ona może spotykać się z kim chce.
W idealnym świecie powinniście się traktować poważnie po seksie.
Niestety nie żyjemy w idealnym świecie i otrzymujesz tylko to, na co sobie
zapracujesz.
Dziewczyny idą do łóżka, a potem znikają.
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Dlatego Twoje uleganie tego typu emocjom i popędom jest oznaką słabości i sam
siebie ranisz.
Plan działania jest zawsze ten sam i zawsze ujawnia prawdziwe zainteresowanie
kobiety.
Dzwonisz ustalić spotkanie. Ona się zgadza i przychodzi lub podaje alternatywny
wolny dzień.
Ona przychodzi na randki i akceptuje pocałunek w usta na końcu spotkań.
Z czasem ona wykazuje co raz więcej oznak zainteresowania i zaangażowania
związkiem, więc na jej prośbę zostajecie parą albo i nie, jeśli okaże się, że ona
coś ściemnia lub ma toksyczny charakter.
Nie znasz tego planu "Jak zdobyć dziewczynę w 12 randek" dlatego:
1. Zrobiłeś zbyt duże błędy, których się nie da naprawić.
2. Przymknąłeś oko na jej fałszywe zainteresowanie lub Ty je zabiłeś swoją
dostępnością.
3. Przymknąłeś oko na jej toksyczny charakter - szukanie uwagi po olaniu
Ciebie 3 razy.
Przesłuchaj ten kurs 15 razy, to się tego typu rzeczy nie powtórzą w Twoim życiu:
http://www.jak-zdobyc-dziewczyne.pl/kurs-2/
Pozdrawiam,
Paweł Grzywocz
Jak-zdobyc-dziewczyne.pl/mapa-sukcesu
www.PewnoscSiebieW90Dni.pl
Jak-Zdobyc-Dziewczyne.pl/jak-utrzymac-zwiazek
Jak-Zdobyc-Dziewczyne.pl/demonstracje
Jak-zdobyc-dziewczyne.pl/kurs-2
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