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Zaawansowany Artykuł Nr 26:
“Jak pozostać wyzwaniem i sprawdzić czy
dziewczyna jest niedowartościowana,
gdy między spotkaniami ciągle pisze sms’y
i szuka kontaktu?”
Jak jej nie urazić ani nie olewać, tylko stanowczo ustalić
zdrową przestrzeń od początku relacji?
W tym artykule poznasz bardzo ważny sposób tworzenia zdrowej przestrzeni w relacji
z nowo poznaną dziewczyną, aby powoli ujawniać swoje zainteresowanie i ocenić, czy
ona nie jest obrażalska lub niedowartościowana i zdesperowana.
Mówiąc ściśle:

„Co robić, gdy ona ciągle pisze sms’y między spotkaniami, a Ty nie
chcesz się w to wdawać, żeby nie zabijać tajemniczości i nie marnować
tematów do rozmowy?”
*** PYTANIE CZYTELNIKA***
„Hej Paweł!
Jak postępować z dziewczyną po 5ciu spotkaniach (całujemy się na
zakończenie spotkania od 3go spotkania i wygląda na bardzo
zainteresowaną)
Ale jak postępować z telefonami, bo po spotkaniu chcę dać nam
troszkę przestrzeni (tak jak radzisz), i dzwonie tylko żeby umawiać
spotkania (żadnych smsów i pierdół przez Tel.), ale od jakiegoś 3go
spotkania ona dość często do mnie dzwoni i wygląda na to że ma
ochotę "pogadać o pierdołach"
Kilka razy nie odebrałem telefonu i oddzwoniłem dopiero później
I powiedziałem, że pogadamy jak się spotkamy i że zadzwonię jak
będę miał chwilkę!
Czy czasami po prostu nie odbierać telefonu?
Czy zawsze odbierać? Czy mogę nie odebrać jednego dnia i
oddzwonić dopiero za 2 albo 3 dni, czy to już chamstwo?
Bardzo się cieszę że jest zainteresowana, ale wiem że trzeba się
karmić małą łyżeczką” Peter
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>>> MOJA ODPOWIEDŹ:
Hej Peter!
Dokładnie, trzeba się „karmić łyżeczką.” To klucz do tego, aby zniechęcić
zdesperowaną lub obrażalską i kontrolującą dziewczynę albo jeszcze bardziej nakręcić
dziewczynę o zdrowym poczuciu własnej wartości.
Pytanie, czy ta dziewczyna właśnie nie jest niedowartościowana lub
obrażalska/dominująca?
Sprawdź w poniższych artykułach:
http://mp3.jakzdobycdziewczyne.pl/Webinary/Artykuly/ZaawArtykul22OnaSieObra
zaBoNiePiszeszSmsow.pdf
http://mp3.jakzdobycdziewczyne.pl/Webinary/Artykuly/ZaawArtykul9GdyOnaMaNi
skaSamooceneIChceCieZdominowac.pdf
Odbieraj telefony, gdy możesz z wyjątkiem piątków i sobót oczywiście, ponieważ te
dni według kobiet to dni dla stałych par oraz każdy facet na te dni się umawia i jest
wtedy dostępny, co jest super nudne i przewidywalne.
Gdy ona zadzwoni, to odbierz, wysłuchaj jej i nic nie mów o sobie.

Następnie mów jej do znudzenia:
• „Opowiem Ci na spotkaniu.”
Gdyby pytała „dlaczego”, to mów takie rzeczy, że „lubisz ją widzieć, gdy z nią
rozmawiasz i patrzeć w jej oczy” albo że „jak powiesz jej teraz, to nie będziecie mieli
tematów do rozmowy na spotkaniu.”
To bardzo ważne i to jest prawda. Gdy sobie wszystko opowiecie przez telefon, to
potem na spotkaniu to już nie jest ta sama atmosfera, co wtedy, gdybyście
się nie widzieli.
Gdy ona będzie przez telefon chciała zapodać Ci newsa numer dwa, czyli jakiś drugi
wątek, to wtedy ja zatrzymaj i powiedz:
• "Mam prośbę. Opowiesz mi o tym na spotkaniu. Możesz to dla mnie zrobić?"
lub
• "Umieram z ciekawości, ale opowiesz mi o tym, na spotkaniu, ok?"
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Gdyby ona nie słuchała, to wysłuchaj jej i potem powiedz:
• "Ok, to do zobaczenia w czwartek na spotkaniu, to opowiesz mi więcej."
Po czym zakończ rozmowę.

Albo ona wytresuje Ciebie albo Ty ją.
Ustal twarde zasady w grzeczny i stanowczy sposób.
Zamiast się tłumaczyć, krótko mówisz, żeby zachowała to na spotkanie i potem
zmierzaj do końca rozmowy.
Tak samo na sms odpisz jeden raz, że np. wiesz o tym, jak ona tęskni czy coś
podobnego w zabawny i zaczepny sposób, jakbyś to Ty był tym „lepszym” i
pożądanym i potem w drugim smsie już zakończ interakcję i napisz, że
„więcej się dowie na spotkaniu.”
Musisz ją tym zamęczyć dopóki ona nie zrozumie, że nie będziecie
pisać ze sobą wiadomości tekstowych, tylko dzwonić, aby ustalić spotkanie.
Od rozmowy i dzielenia się informacjami są spotkania.
Jest to tak ważne, bo tylko na spotkaniu możesz oceniać mowę ciała i prawdziwe
zainteresowanie dziewczyny oraz tylko na spotkaniu możesz ją bardziej zainteresować
poprzez kontakt wzrokowy, Twój uśmiech czy pocałunek.
A przez telefon tego nie ma, jesteś natomiast wtedy zbyt dostępny, zabijasz
tajemniczość, jesteś jak jej przyjaciółki i inni faceci oraz możesz obniżyć jej
zainteresowanie, więc po co to robić…

Telefon słuŜy do umawiania spotkań – tyle w temacie
Świetnie, że to rozumiesz i tak trzymaj, aby sprawdzić, czy ona ma swoje życie
oraz czy potrafi sobie samodzielnie zorganizować czas czy będzie nieustannie
dzwonić i potem obrażać się, że nie chcesz codziennie z nią rozmawiać, jakbyście byli
starym małżeństwem.
Skoro ona na początku znajomości chce się tak często kontaktować, to co będzie
potem? O zgrozo, wolę nie wiedzieć, więc miej się na baczności.
Nie pozwól się ZDOMINOWAĆ!
Pozdrawiam serdecznie!
Paweł Grzywocz
Jak-Zdobyc-Dziewczyne.pl/produkty
Jak-Zdobyc-Dziewczyne.pl/tranzycje
PewnoscSiebieW90Dni.pl
pawelgrzywocz@jakzdobycdziewczyne.pl
facebook.com/GrzywoczPawel
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