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Zaawansowany Artykuł Nr 10:
“Jak Zabić Zainteresowanie Dziewczyny
W Związku?”
W dzisiejszej historii czytelnika zobaczysz, w jakim „matrixie”, nieświadomości i
ignorancji żyją dzisiejsi faceci. Po 2 latach związku dziewczyna go rzuciła i jest
już z innym mężczyzną, a on myśli, że to dlatego, bo nie okazywał jej
wystarczająco dużo „miłości”, co jest kompletną bzdurą
i przeciwieństwem prawdy.
Na czerwono wyróżniłem największe błędy w poniższej wypowiedzi, ponieważ są tak
fatalne.
*** PYTANIE CZYTELNIKA***
„Hej Pawle!
Mam do czynienia ze 100% kobieta... która używa różnych sztuczek i gier. Więc
sprawa wygląda następująco... byłem z nią 2 lata spotykaliśmy się codziennie
spędzaliśmy ze sobą mnóstwo czasu i co najważniejsze nigdy się nie nudziliśmy.
Oczywiście po jakimś czasie powiedziała mi, że mnie kocha ja również ja kochałem;)
i w sumie... dalej kocham. Pewnego dnia stała sie ostro dziwna.
Wiedziałem, że jest coś nie tak pytając czy coś się stało, a ona odpowiadała, że
nic. No i pewnego dnia była mega dziwna i specjalnie sprowokowała kłótnię
( o byle co) tylko po to, żeby się pokłócić i w czasie kłótni mówi, że zastanawia się
nad naszym związkiem i nie wie czy ja ją jeszcze kocham.
Czyli miała wątpliwości, co do mojej miłości choć w sumie nie wiem skąd
to się wzięło... no ale dobra po kłótni w sumie daliśmy sobie trochę czasu i co
sie okazało? Zaczęła sie spotykać z kolesiem, a mi powiedziała, że może
potrzebujemy być z kimś innym by docenić wartość naszego związku? No to spoko
ja byłem na początku mega wkurzony i załamany, prosiłem ją, żeby wróciła itd...
po miesiącu dałem sobie spokój. i co sie stało? Nagle ona zaczęła pisać, co tam, jak
mi idzie i takie tam... teraz jest to na porządku dziennym i co tydzień praktycznie
próbuje nawiązać ze mną kontakt a ja ją zlewam tylko dlatego, że ona jest z tym
kolesiem, z którym się spotykała po naszym zerwaniu... ale dowiedziałem
się od mojej dobrej znajomej, że ona do końca nie jest z nim szczęśliwa i żałuje tego,
że między nami nie ma już kontaktu . Ogólnie ujmując od naszego zerwania minęło
już 5 miesięcy. Opisałem wszystko w dużym skrócie... i moje pytanie:
Czy mam szanse sprawić, żebym znowu był z nią razem? A drugie ważniejsze
pytanie, czy jest w ogóle sens dalej w to brnąć? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Rafał”
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>>> MOJA ODPOWIEDŹ:
Hej Rafał!
Zacznijmy od początku Twojej wypowiedzi.
• „spotykaliśmy się codziennie spędzaliśmy ze sobą mnóstwo czasu i co
najważniejsze nigdy się nie nudziliśmy”
Nie nudziliście się według Ciebie. Zabiłeś jej zainteresowanie, ponieważ się jej
przejadłeś. Gdybyś codziennie przez 2 lata jadł na obiad swoją ulubioną pizzę, to
również byś jej nienawidził i nie chciałbyś jej więcej oglądać. Tak samo jest z kobietą.
Byłeś dla niej nudny i przewidywalny. Niestety tego nie dostrzegasz i wydaje Ci się, że
się nie nudziliście.
Kobiety potrzebują przestrzeni, aby zatęsknić za Tobą i nie chcą być Twoją
„mamusią”, z którą spędzasz każdą wolną chwilę, bo nie masz swojego życia, tylko
ona jest Twoim życiem. To zaprzeczenie bycia wyzwaniem i jakiejkolwiek męskiej
ambicji. Postawienie kobiety na piedestale, aby ją wielbić, dopóki jej się to nie znudzi
i Cię nie porzuci.
Przestrzeń to klucz do długich związków. Dzięki przestrzeni możecie za sobą
tęsknić, bardziej się szanować, związek cały czas jest świeży oraz jesteście dla siebie
wyzwaniem. Musicie się o siebie starać i nie bierzecie się za pewnik.
Natomiast Ty spotykałeś się z nią codziennie dopóki jej nie obrzydłeś.
• „Pewnego dnia stała sie ostro dziwna.”
Pewnego dnia z Twojej perspektywy! Tobie wydaje się, że to nastąpiło „pewnego
dnia”, natomiast jej zainteresowanie obniżałeś systematycznie, dzień po dniu przez
kilka miesięcy i nie zauważyłeś, jak jej zainteresowanie spada. Nie zauważyłeś,
bo nie masz kursu: „Jak Zdobyć i Utrzymać Dziewczynę”.
Nie widziałeś tego, że ona już tak się nie cieszy na Twój widok, już się tak nie śmieje
ze wszystkiego, co mówisz oraz już tak często Cię nie dotyka. Zauważyłeś dopiero
ostateczną fazę spadku zainteresowania, którą są kłótnie i wtedy jest już za późno,
ponieważ kobieta szuka pretekstu, aby Cię rzucić.
• „Wiedziałem, że jest coś nie tak pytając czy coś się stało, a ona
odpowiadała, że nic.”

Naprawdę myślałeś, Ŝe jakakolwiek kobieta powie Ci wprost:
„Słuchaj Rafał, jesteś zbyt dostępny, nudny i przewidywalny oraz nie stanowisz dla
mnie żadnego wyzwania, więc obniżasz moje zainteresowanie i przejadasz mi się.
Czy mógłbyś być znowu taki, jak na początku relacji, dać mi więcej przestrzeni
i pozwolić mi zabiegać o Ciebie, bo teraz czuję się przytłoczona Twoją ciągłą
obecnością i męczy mnie to, że nie masz swojego życia, a ja jestem odpowiedzialna
za Twoje poczucie szczęścia?”
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Żadna kobieta nigdy Ci tak nie powie, ponieważ nie chce Cię urazić oraz nie jest
w stanie tak, jak ja wytłumaczyć Ci, co na nią działa a co nie, ponieważ kobiety tego
tak nie analizują, tylko działają pod wpływem emocji. Jesteś dostępny, nudny i
przewidywalny, to kobieta zaczyna „nie wiedzieć, co do Ciebie czuje” i odchodzi.
Proste prawo przyczyny i skutku. Jedziesz bez prawa jazdy, to w końcu spowodujesz
wypadek.
• „pewnego dnia była mega dziwna i specjalnie sprowokowała kłótnię
( o byle co) tylko po to, żeby się pokłócić i w czasie kłótni mówi, że
zastanawia się nad naszym związkiem i nie wie czy ja ją jeszcze kocham.”
Naprawdę? Zaskakujące! Nie wierzę, że specjalnie sprowokowała kłótnię, żeby mieć
pretekst do rozstania. Niesłychane! Przecież powinna szczerze powiedzieć, dlaczego
traci Tobą zainteresowanie, ale już wiemy, że kobiety tak nie postępują.
• „Czyli miała wątpliwości, co do mojej miłości choć w sumie

nie wiem skąd to się wzięło...”
Do prawdy? Być może spędzałeś z nią za mało czasu, nie dawałeś jej wystarczająco
dużo uwagi oraz nie pokazywałeś, jak bardzo Ci na niej zależy?
Skoro się jej przejadłeś i znudziłeś, to nie wiem, jakiego rodzaju logika podpowiada
Ci, że ona miała „wątpliwości, co do Twojej miłości.” Ona miała przesyt Twojej
„miłości”, a właściwie zależności emocjonalnej i już nie potrafiła dłużej Ci
matkować, więc stwierdziła, żebyście zrobili sobie przerwę.
To klasyczny sposób zrywania znajomości, a Ty połknąłeś tą wymówkę jak
pelikan. Każda kobieta używa takich tekstów, gdy chce się rozstać!
Jeśli myślisz, że za mało okazywałeś jej swoje uczucia, to znaczy, że jest z Tobą bardzo
źle. Jesteś tak zaprogramowany przez kulturę i media, że robisz wszystko na odwrót
i powtórzysz te same błędy w kolejnych relacjach, jeśli nie zamienisz swojego
myślenia na prawidłowe.
• „Zaczęła sie spotykać z kolesiem, a mi powiedziała, że może potrzebujemy być
z kimś innym by docenić wartość naszego związku?”
Ta wymówka powinna znaleźć się w top 3 najlepszych wymówek kobiet, gdy nie chcą
być dłużej w związku. Czy widzisz w tym, jakąkolwiek logikę? Ona chce być z innym
kolesiem (to znaczy po polsku „NIE Z TOBĄ”), aby docenić „wartość” waszego
związku… Gdybyś miał jakikolwiek szacunek do siebie, to potraktowałbyś to jako
obrazę. Jednak Ty, jak potulny piesek zacząłeś BŁAGAĆ, aby ona wróciła! Jakie to
męskie. Dodatkowo obraziłeś się jak mały chłopiec.
• „Nagle ona po miesić przerwy zaczęła pisać, co tam, jak mi idzie i takie tam...
teraz jest to na porządku dziennym i co tydzień praktycznie próbuje
nawiązać ze mną kontakt”
Czy wiesz, dlaczego kobiety kontaktują się byłymi chłopakami? Ponieważ nie mają na
dzień dzisiejszy lepszych opcji, nie potrafią być same, nudzi im się oraz chcą się
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dowartościować faktem, że nadal mogą Cię mieć! Chcą Twojej UWAGI a nie Ciebie.
Przy okazji robią w ten sposób złudne nadzieje facetom, którzy nie mają kursu:
„Jak zdobyć i utrzymać dziewczynę”
Ex dziewczyny nie wznawiają kontaktu, dlatego że doznały cudownego olśnienia
i chcą do Ciebie wrócić. Oczywiście Twoje męskie ego i wysokie zainteresowanie
sprawiają, że jesteś w stanie uwierzyć w jej udawane zainteresowanie. Nie miej
złudzeń.
Kobieta zanim zerwała myślała o tym tysiące razy i zbierała w sobie odpowiednio
dużo pogardy i niechęci, aby mieć pewność, że dobrze robi. Ona nigdy nie zapomni
tego, jak bardzo miała Ciebie dosyć, więc jej późniejsze próby kontaktu nigdy nie będą
szczere, tylko będą właśnie z powodu braku innych opcji, samotności i chęci
dowartościowania się.
• „ona jest z tym kolesiem, z którym się spotykała po naszym zerwaniu...”
Co kobieta musi jeszcze zrobić, abyś w końcu dał sobie z nią spokój? Spalić Ci dom
i przejechać Cię samochodem? Czy jej bycie w związku z innym mężczyzną to
dla za mały powód, aby w końcu dać jej spokój? A może sam nie masz innych
opcji, więc robisz sobie nadzieję na coś więcej z dziewczyną, która od 5 miesięcy ma
Cię gdzieś? Obudź się! Ona jest z innym mężczyzną a nie z Tobą. To koniec!
• „ale dowiedziałem się od mojej dobrej znajomej, że ona do końca nie jest z
nim szczęśliwa i żałuje tego, że między nami nie ma już kontaktu .”
To nic nie znaczy, ponieważ liczą się czyny kobiety. Ona jest w ramionach innego
i całuje go w usta, ale nie jest szczęśliwa i żałuje, że nie ma między wami kontaktu. I
co z tego? Nadal jest w ramionach innego mężczyzny i potwierdza tym
zerwanie relacji z Tobą.
Nie ma sensu w to dalej brnąć oraz nie masz szans, żebyś znowu z nią był w związku.
Gdy kolejne związki się jej nie powiodą, to ona jeszcze bardziej znieważy Ciebie,
wznawiając kontakt. W najlepszym wypadku będzie z Tobą zabijać czas i samotność,
nudząc się i wybrzydzając. Na prawdziwe zainteresowanie nie ma już szans. Masz
zawsze tylko jedną szansę, ponieważ po zabiciu zainteresowania kobiety ona nigdy
nie przestanie pamiętać powodów, które zbierała w sobie zanim Cię porzuciła.
Następnym razem zrób wszystko, jak trzeba. Bez wiedzy, jak postępować znowu
popełnisz podobne błędy. Zamów „Jak Zdobyć Dziewczynę” natychmiast!
Pozdrawiam,
Paweł Grzywocz
Jak-Zdobyc-Dziewczyne.pl/produkty
PewnoscSiebieW90Dni.pl
pawelgrzywocz@jakzdobycdziewczyne.pl
facebook.com/GrzywoczPawel
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