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Zaawansowany Artykuł Nr 32:
“ Co powiedzieć po pierwszym pocałunku,
aby uniknąć niekomfortowej sytuacji
i rozluźnić atmosferę?”
W tym artykule otrzymasz 2 gotowe teksty, którymi rozładujesz atmosferę
po pierwszym pocałunku z dziewczyną. Dowiesz się także, jak często
inicjować dotyk po pierwszym pocałunku oraz czy kobiety przywiązują dużą
uwagę do pierwszego pocałunku.

*** PYTANIA CZYTELNIKA***
„Hej Pawle!
W tym mailu chciałbym Ci podziękować, za pokazanie mi, jak wiele
można zrobić, nie robiąc prawie niczego w relacji z kobietą.
Byłem dziś (w dużej mierze dzięki Twoim materiałom) na bardzo
udanym, czwartym spotkaniu ze świetną dziewczyną. Coraz
dobitniej przekonuję się jak mocno działa bycie wyzwaniem
i tajemnicą. Trzecie z kolei spotkanie (mało udane swoją drogą)
częściowo ona, sama zainicjowała dzwoniąc z życzeniami w moje
urodziny - wystarczyło nie odzywać się tydzień po świetnej, drugiej
randce.
Na trzeciej nachylała się i patrzyła na usta, więc zgodnie z Twoimi
wskazówkami postanowiłem zaczekać do 4 spotkania z
pocałunkiem, oczywiście również zero dotyku z mojej strony. Na
dzisiejszym spotkaniu kilkukrotnie mnie "pacnęła", i 2 razy złapała
za tyłek! <szok!> Cierpliwość i opanowanie czyni cuda!
Oczywiście zacząłem ją wyzywać od 'zboczuchów' itp. Ale do rzeczy,
bo tu pojawiają się moje dwa pytania:
1.Jak wygląda sprawa dotyku po inicjacji od kobiety? Mam
sporadycznie zacząć samodzielnie ją dotykać na następnych
randkach? Czy nadal być opanowanym? To dość istotne, bo
chcę utrzymać stan "gonitwy" :)
2.Nie jestem ekspertem od pocałunków, wydaje mi się, że nieco
spaprałem dzisiejszy, 1 pocałunek. Podobno kobiety często
przywiązują dużą wagę, do tego 1 pocałunku, jak się do tego
odniesiesz? Jak nauczyć się całowania kobiet?
Twoje materiały zmieniły dużą część mojego życia! Mam PSW90, 12
randek i konwersacje - nie żałuję ani jednego wydanego grosza.
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Dzięki w imieniu swoim i wszystkich ludzi, którym pomogłeś.
Trzymaj się! Artur”

>>> MOJA ODPOWIEDŹ:
Hej Artur!
Dzięki bardzo, cieszę się ogromnie, że widzisz postępy.
Pierwszy pocałunek zawsze jest sytuacją, w której oboje macie prawo poczuć się
dziwnie.
Możesz to zniwelować za pomocą swojej energii i spokoju wewnętrznego.
Całujesz krótko, tylko w usta, dosłownie na 2 sekundy i pierwszy przerywasz.

Zawsze pierwszy kończ pocałunki.
Od momentu pierwszego pocałunku całuj ją w usta na końcu spotkań, a podczas
randek nadal bądź wyzwaniem i nie dotykaj jej pierwszy.
Gdy się zobaczycie to powiedz z uśmiechem "cześć" i spójrz jej w oczy. Oceń jej
reakcję. Jak Cię przytuli, to stój sztywno, bo to dobre dla babci. Jeśli nachyli się do
pocałunku w usta, to zaakceptuj i pozwól jej na to.
A jeśli nic nie zrobi, to utrzymuj napięcie i idź obok niej, nie łapiąc ją za rękę.
Czekaj aż ona Ciebie złapie za rękę albo pod ramię.
Możesz stopniowo odwzajemniać jej dotyk w trakcie pozostałej części
relacji, gdy ona już zacznie pytać o inne kobiety i status waszej relacji.
A wcześniej wystarczy całować ją na końcu spotkań.
Zabieraj ją na randki poza domem, aby ona w końcu zaprosiła Ciebie do siebie.
W jej domu również pozwól jej gonić Ciebie i usiądź najpierw na krześle albo fotelu
zamiast na kanapie i podrocz się chwilę, mówiąc, że to krzesło jest takie wygodne.
Gdyby ona kiedyś chciała żebyś ją pocałował na początku lub w trakcie spotkania, to
spełnij jej prośbę.
Możesz jeszcze potem zażartować, że to za dobre sprawowanie.

To doprowadzi ją do pozytywnego szaleństwa, takŜe sama nie
będzie chciała dać Ci spokoju.
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Błędy, na jakie musisz uważać to np. u niej w domu albo w trakcie spotkania zbyt
długie pocałunki, przez które opadnie atmosfera tajemniczości i zabawy, a
przytłumicie ją ciężkimi pocałunkami, jakbyście nie mieli już, o czym rozmawiać.
Podobnie w jej lub w Twoim domu możesz spowodować wrażenie, że to już koniec
zabiegania o siebie i teraz się od niej nie odkleisz i się z nią prześpisz.
Zmęcz ją przestrzenią i dystansem, dopóki ona sama nie będzie umierać z
tęsknoty, aby się bardziej do Ciebie zbliżyć.
To zajmuje kilka miesięcy spokojnie. Od 2 i 3 do 6 miesięcy.
To Cię odróżni od pozostałych facetów i pozwoli zbudować związek na dobrej zabawie
i wspólnych rozmowach, a nie na samych pocałunkach.
Także to, że kobiety oceniają nas po pierwszym pocałunku to kolejny społeczny mit,
który ma wywrzeć na nas presję. A prawda jest taka, że zawsze dwójka nowych osób,
które się pocałują w usta mogą poczuć się inaczej, ponieważ relacja od tego momentu
jest już inna, bardziej ukierunkowana na związek.

*WYJĄTEK:
Wyjątkiem od tej zasady atrakcyjności, czyli bycia wyzwania jest sytuacja, gdy
dziewczyna ma niskie poczucie wartości i nie wierzy w siebie. Wtedy ona na
każdym kroku będzie się doszukiwać faktu, że ona się Tobie nie podoba. Pisałem
o takich dziewczynach wielokrotnie, że wtedy bycie wyzwaniem nie działa, a związek z
taką dziewczyną to pasmo fochów i wymagań z jej strony. Możesz sobie o tym
przypomnieć tutaj.

Po pierwszy pocałunku warto wiedzieć, co powiedzieć,
aby rozluźnić atmosferę:
Można wtedy powiedzieć z lekkim uśmiechem i spokojem:
• "Teraz już nie musisz się zastanawiać, kiedy Cię w końcu pocałuję."
Kobiety od kilku spotkań zastanawiają się nad tym i główkują, czy to zrobisz
kiedyś, kiedy, czy się odważysz, jakby to będzie i chcą tego. Dlatego tym tekstem,
pokazujesz, że to rozumiesz.
To ważne, aby po pocałunku nie pojawiła się zbyt krępująca cisza, brak tematów
i bicie się z myślami, „co teraz?”, „czy właśnie zostaliśmy parą?”, „jak jej się
podobało?”, „czy się nie wygłupiłem?”. Żadnych takich rzeczy nigdy nie mów, tylko
rozładuj atmosferę.
Alternatywnie możesz też powiedzieć, że dziękujesz za miłe spotkanie/miło spędzony
czas/dobrze się bawiłeś/jest sympatyczna i zasłużyła na całusa.
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Oczywiście nie rób tak po każdym następnym pocałunku. Potem możesz po prostu
spojrzeć jej chwilę dłużej w oczy, uśmiechnąć się i tyle. Potem się żegnacie albo
zmieniacie temat.
Przez całą relację staraj się utrzymać inicjowanie dotyku na poziomie 50 na 50 albo
nawet 45% do 55% na JEJ korzyść, aby to ona jednak więcej goniła i dotykała
Ciebie niż Ty ją.
Potem w związku jak najbardziej okazujesz dziewczynie czułość i na przywitanie
możesz ją objąć w pasie, popatrzeć dłużej w oczy, powąchać jej włosy koło ucha, objąć,
gdy nikt nie patrzy i mocno przytulić. Dawanie jej czułości jest jednym z 3 filarów
utrzymywania jej zainteresowania (szacunek, czułość, romantyczność , czyli
niespodzianki oraz bycie nadal wyzwaniem, czyli pozwalanie też jej inicjować-gonić
oraz nie przejadanie się przez zbyt częste spotkania. 2 razy w tygodniu
wystarczy, chyba że ona zapyta o trzecie spotkania, to co dwa tygodnie możesz się
zgodzić.
Pamiętaj:
„Dopóki kobieta nie Cię rozpracowanego na 100%, to nie może się Ciebie pozbyć?”
Pozdrawiam serdecznie,
Paweł Grzywocz
PewnoscSiebieW90Dni.pl
Jak-Zdobyc-Dziewczyne.pl/tranzycje
Jak-Zdobyc-Dziewczyne.pl/kurs-2
Jak-Zdobyc-Dziewczyne.pl/produkty
pawelgrzywocz@jakzdobycdziewczyne.pl
facebook.com/GrzywoczPawel
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