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Zaawansowany Artykuł Nr 29:
“

7 kobiecych pytań, które ujawniają,
że ona chce już być
z Tobą Oficjalnie w Związku?”

W tym artykule nauczysz się, jak odkryć prawdziwe, związkowe zainteresowanie
dziewczyny. W poniższej historii czytelnika jego dziewczyna wykazuje wszystkie
oznaki zainteresowania w ciągu 10 spotkań, ALE nie zapytała jeszcze nic na
temat związku i statusu ich relacji.
• Co to znaczy?
• Czy taka dziewczyna spotyka się z nim dla ZABAWY i jest profesjonalną
randkowiczką?
• Ile jeszcze należy czekać, aby się o tym przekonać?
• Skąd będziesz wiedział, że ona chce już być z Tobą oficjalnie w związku?
Przeczytaj historię i odpowiedź na pytanie czytelnika:

*** PRZYPADEK CZYTELNIKA***
„Cześć, mam kilka pytań odnośnie Twoich porad. Staram się
większość wprowadzać w życie, jednak kilka rzeczy, o których
mówisz nie do końca mi odpowiada. Co do pisania smsów
i kontaktu przez internet, zgadza to może zabijać tajemniczość
i wyzwanie, tylko kiedy ona pisze do mnie pierwsza, to czy
nieodpisywanie nie jest pewnego rodzaju olaniem?
Ja mam wrażenie, że jeśli nie odpisze na jej wiadomość, to ona
pomyśli sobie, że mam ją w dupie.
Druga sprawa to rozmowy "poważne", których należy się
wystrzegać, by nie zostać przyjacielem. Ale myślę sobie, że z drugiej
strony, jeśli ona porusza taki temat, a ja go staram się zbyć albo
obrócić w żart, ona przecież może sobie pomyśleć, że nie jestem
poważny i dojrzały, tylko wszystko traktuje jako żart i tylko
wygłupy mi w głowie. Przecież takie rozmowy też mogą zbudować
dobre zdanie o nas, jako tych właśnie dojrzałych, a nie chłopców,
a takiego potencjalnego chłopaka oczekuje dziewczyna.
Wpadłem na to kiedy ostatnio dziewczyna powiedziała mi gdy
z czegoś tam zażartowałem "Ja nigdy nie biorę cię na poważnie"
i to dało mi dużo do myślenia, czy faktycznie to droga do sukcesu.
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To w zasadzie tyle, jeśli chodzi o porady, teraz chciałbym spytać
o to, co mam rozumieć przez zachowanie, które właśnie opiszę. Otóż
dziewczyna, z którą się spotykam, zachowuje się w sposób, którego
nie jestem w stanie rozgryźć.
Zgadza się na spotkania zawsze, w pierwszym terminie, który
podaje i przychodzi. Na randkach dobrze się bawimy i widzę to po
niej, bo nie nudzi się, nigdy jej się nie spieszy, gdy ja już chcę
wracać, tak jakby jeszcze chciała zostać.
Dała się pocałować, był dotyk z jej strony, w sumie już 10 spotkań
minęło, ale tematu związku nadal nie poruszyła.
W ogóle nie mówi żadnych takich rzeczy, które mogłyby to
związkowe zainteresowanie okazać.
Studiujemy razem na jednym kierunku, ale na uczelni zachowuje się
tak trochę w zlewający sposób, tzn. sama nigdy nie inicjuje
rozmowy, podejścia czy czegokolwiek.
Zastanawia mnie to, bo teoretycznie, gdy jesteśmy sam na sam,
zachowuje się dokładnie tak, jak opisujesz w swoich poradnikach,
gdy dziewczyna jest zainteresowana, a gdy jesteśmy już na uczelni,
traktuje mnie jak znajomego, brakuje tej inicjatywy z jej strony,
a przecież, jeśli byłaby naprawdę zainteresowana,
to nie odstępowała by mnie na krok i sama do tego kontaktu dążyła.
Pozdrawiam, Dawid.”

>>> MOJA ODPOWIEDŹ:
Hej Dawid!
Nie mówię, żeby nic nie odpisywać zawsze. Możesz oddzwonić wieczorem albo
następnego dnia albo odpisać jeden do dwa razy krótko.
Tłumaczę to w poniższych artykułach:
http://mp3.jakzdobycdziewczyne.pl/Webinary/Artykuly/ZaawArtykul26JakNauczyc
DziewczyneNiePisaniaSmsow.pdf
http://mp3.jakzdobycdziewczyne.pl/Webinary/Artykuly/ZaawArtykul22OnaSieObra
zaBoNiePiszeszSmsow.pdf
Gdy ona powiedziała:
• "Ja nigdy nie biorę cię na poważnie"
To bardzo dobrze! Odpowiedz: "Ja Ciebie też :D"
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Taka atmosfera jest 1000 razy lepsza, niŜ smęcenie
na powaŜne tematy.
Gdy ona zapyta o status waszej relacji po 5 lub 8 spotkaniu około, to wtedy
odpowiednio ją naprowadź i pytaj, co ma na myśli, aż sama nie powie, że chce być
parą. W przypadku niektórych dziewczyn, które są bardziej nieśmiałe może to zająć
do 20 spotkań maksymalnie (3 miesiące).
Ćwiczenie i przykładowe rozmowy na temat związku są zaprezentowane w drugim
module szkolenia z „Tranzycji, czyli Przejść do Flirtu”:
http://Jak-zdobyc-dziewczyne.pl/tranzycje
a także w podstawowym kursie: "Jak zdobyć dziewczynę w 12 randek?"
http://Jak-zdobyc-dziewczyne.pl/kurs
Z kolei na tematy uczuciowe i związkowe, które pojawiają się w okolicach pierwszego,
drugiego i trzeciego spotkania, to żartuj z tego totalnie, bo to nie jest prawdziwe,
tylko to jest desperacja ze strony dziewczyny.
Mów wtedy z uśmiechem, że najpierw się musicie poznać, potrzebujesz czasu, nie
jesteś taki łatwy, może najpierw kolacja, jakiś spacer, wszystko żartobliwym tonem
pół żartem pół serio, aby jej nie skrępować.
Następnie randkuj z taką dziewczyną, aby ocenić, czy jej zainteresowanie jest
SZCZERE.

Bardzo dobrze, Ŝe ona się nie narzuca na uczelni.
Bardzo mądrze i dojrzale z jej strony.
Dlaczego?

Bo jeśli się nie pobierzecie, to się rozstaniecie.
A jeśli się rozstaniecie, to po co inni ludzie mają wiedzieć, że kiedykolwiek byliście
razem?
Związek jest dla was a nie dla innych.
Uczelnia to przestrzeń publiczna i to nie jest nikogo interes, żeby wiedział,
kto z kim chodzi. To niepotrzebny temat do PLOTEK!
To nie ich sprawa, więc dobrze, że ona Cię nie goni po uczelni.
Normalnie możecie pogadać 5 minut, „cześć/cześć” i tyle.
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Masz problem z głowy, bo ona Cię nie szuka ani też nie ignoruje.
Dlaczego oczekujesz, że ona będzie do Ciebie podchodzić na uczelni?

Przecież nie jesteście oficjalnie parą.

Jak rozpoznać, czy i kiedy ona chce związku?
• Po pierwsze powie Ci, że chce Cię widywać w piątki lub soboty i byłaby to
druga randka tygodniowo.
Jeśli tego nie przestrzegałeś i widywałeś ją w te dni z Twojej inicjatywy oraz częściej
niż raz na tydzień, to teraz już się tego nie dowiesz, czy ona chciałaby Cię widywać
częściej. Oddałeś jej piątki i soboty za darmo i może myśli, że już przecież JESTEŚCIE
w związku, bo zachowujecie się jak para, więc po co o tym mówić?
• Po drugie, niektóre kobiety potrzebują więcej CZASU, aby się ZAKOCHAĆ.
Kobiety nie są jak roboty.
Niektóre dopiero na 15 spotkaniu zapytają o związek, pod warunkiem, że robisz
wszystko dobrze.

Co dokładnie powie?
Spyta coś w stylu:
• „Czy widujesz jakieś inne dziewczyny?” (mało prawdopodobne, jeśli
widywałeś ją częściej niż raz na tydzień na randce, bo uczelnia się nie liczy)
• „Czy traktujesz mnie poważnie?/czy jestem dla Ciebie tylko dobrą zabawą?”
• „Czy o mnie myślisz?”
• „Czy mnie lubisz?”
• „Czy Ci się podobam?”
• „Co o nas sądzisz?”
• „Gdzie to zmierza? No wiesz, my...”
Te pytania mogą oznaczać pośrednie wypytywanie, czy jesteście parą, czy może
nazywać Cię chłopakiem i tym podobne. Większość dziewczyn nie pyta WPROST,
czy będziesz ich chłopakiem albo czy jesteście już parą, tylko zadają tego typu pytania,
aby wybadać czy Ty też tego chcesz.
Na te pytania odpowiedz jej według przykładów z kursu: "Jak zdobyć dziewczynę"
albo z drugiego modułu z Tranzycji.
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Czyli doprecyzuj jej pytanie słowami:
•
•
•
•
•

"Co masz na myśli?"
"A czy chcesz, żebym traktował Cię poważnie?"
"Jak bardzo poważnie mam Cię traktować? Zabrać do opery?"
"Pytasz, czy zostanę Twoim chłopakiem?",
Nie? Aha, to spoko, to daj znać, jakbyś chciała."

Bądź cierpliwy - musisz przeczekać kobietę i ją zmęczyć tęsknotą
i przestrzenią, czyli byciem wyzwaniem.
A jeśli ona w ciągu 15 do 18 spotkań nie zada takich pytań ani nie powie, że chce Cię
częściej widywać, to spotyka się z Tobą z braku innych opcji, z nudów, żeby mieć
jakiekolwiek randki i nigdy tego nie zmienisz. Zabija z Tobą czas i musisz wtedy
zacząć poznawać kolejne dziewczyny, a tą widywać raz na tydzień treningowo
albo wcale, bo jej nie zależy.
A jej dotychczasowe oznaki zainteresowania były po prostu AKTORSTWEM,
bo jeśli dziewczyna sobie ubzdura, że chce mieć JAKIEGOKOLWIEK
CHŁOPAKA, to potrafi świetnie UDAWAĆ zainteresowanie.

Kobiety to Świetne Aktorki.
Potrafią udawać 2 do 3 miesiące, a czasami nawet kilka lat, bo myślały, że z czasem
się zakochają w danym mężczyźnie, ale to się niestety nigdy nie stało i niestanie,
a potem po dłuższym czasie ona się tak przyzwyczaiła, że trudno jest jej teraz
nagle odejść.

A tak naprawdę nigdy nie pragnęła swojego faceta.
Lepiej, żeby od razu taka dziewczyna ulotniła się po 2 miesiącach niż marnowała
kilka lat Twojego życia.
Postępując w 100% z kursem w końcu rozszyfrujesz tą dziewczynę.
• Jeśli ona wykazuje wszystkie oznaki zainteresowania, to najpierw musisz
zadowolić się tym.
• Być może jest ultra konserwatywna i nieśmiała, więc nigdy nie spyta o związek,
ale za to będzie się zachowywać idealnie oraz zapyta przynajmniej o częstsze
spotkania.
A jeśli nie i zaczną się humorki, dystans z jej strony, brak entuzjazmu, to możesz być
pewien, że wcześniej udawała albo ma toksyczny charakter i focha za to, że jej nie
wielbisz ani nie biegasz, wyznając swoje uczucia, aby naprawić jej
niedowartościowane ego.
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Czas pokaże, co z tego będzie.
Nie wierz w nic do 10 spotkań, a potem dopiero po 6 miesiącach jej wysokiego
zainteresowania możesz jej TROCHĘ zaufać, bo mało kto udaje przez
6 miesięcy.
To dobry okres próbny, podobny jak dla pracownika w nowej firmie.
Pozdrawiam serdecznie,
Paweł Grzywocz
PewnoscSiebieW90Dni.pl
Jak-Zdobyc-Dziewczyne.pl/tranzycje
Jak-Zdobyc-Dziewczyne.pl/kurs
Jak-Zdobyc-Dziewczyne.pl/produkty
pawelgrzywocz@jakzdobycdziewczyne.pl
facebook.com/GrzywoczPawel
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