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Zaawansowany Artykuł Nr 42

3 ciekawe pytania na rozpoczęcie
rozmowy na Speed Date
Najlepsze miejsce na pierwszą randkę.
“Jak zainteresować dziewczynę na Speed Date
i gdzie przeprowadzić udaną pierwszą randkę?”
W tym artykule otrzymasz 3 świetne pytania na rozpoczęcie rozmowy
z dziewczyną na tzw. Szybkich randkach/Speed date, dzięki którym dowiesz się
bardzo wartościowych informacji o kobiecie oraz odróżnisz się od innych facetów,
którzy rozmawiają z kobietami na nudne i oklepane tematy.
Mój czytelnik zastosował te pytania i odniósł sukces na jednym ze spotkań
Speed Date. Wykorzystaj te pytania również w swoim życiu, a jeśli w Twojej okolicy
nie są organizowane szybkie randki, to możesz te pytania użyć np. na pierwszej
randce albo nawet podczas rozmowy zapoznawczej.
W drugiej części mojej odpowiedzi na pytanie dowiesz się również, dlaczego
wyjątkowe miejsca na pierwsze spotkanie to głupota i podlizywanie się
oraz dlaczego nie musisz nic specjalnego wymyślać na pierwsze spotkanie.

*** HISTORIA SUKCESU CZYTELNIKA NA SPEED DATE***
„Hej Paweł!
Z tej strony Szymon. W te walentynki (14.02.2014)
uczestniczyłem w darmowym Speed Datingu, który był
organizowany w moim mieście, konkretnie we Wrocławiu w Pasażu
Grunwaldzkim.
Gdy tam dotarłem nie zauważyłem dziewczyn, które by mi się
spodobały. Jednak później jak zgłaszaliśmy się na listę ze
swoim imieniem i nazwiskiem, zaraz za mną zgłosiła się
dziewczyna, która wydała mi się warta uwagi.
Usłyszałem jej imię i nazwisko i zanotowałem sobie, żeby
ewentualnie móc ją później znaleźć w Internecie i nawiązać kontakt.
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W trakcie rozmów w ramach Speed Datingu starałem się
stosować do twoich rad i zadawać jedno z trzech pytań:
1) Co najbardziej w sobie lubisz?
2) Jaka jest twoja najlepsza cecha charakteru?
3) Jakie są twoje 3 najlepsze cechy charakteru (zalety)?
I co ciekawe dziewczyny nieźle sobie z nimi radziły, wymyślały coś
i mówiły, było ciekawie. Zadawałem też pytania standardowe by
czegoś się o nich dowiedzieć.
Sam za wiele nie mówiłem o sobie, czekałem aż same zapytają,
a następnie odpowiadałem. Rozmowy były zbyt krótkie, bo trwały
jedynie 3 minuty (na dziewczynę, było ich około 6, 7).
Oczywiście miałem swoją faworytkę, choć zastanawiałem się
jeszcze nad innymi dwiema dziewczynami, ale można było wybrać
tylko jedną, więc ostatecznie wybrałem tą, która już wcześniej
zwróciła moją uwagę.
Tak się złożyło, że miała ten sam numer co ja (5). I to z początku
ułatwiło nam rozmowę, gdyż mieliśmy już coś wspólnego,
czułem, że ma do mnie dobre nastawienie, fajnie nam się
rozmawiało, zaznaczyłem ją na formularzu.
Na koniec odczytano wyniki, które podawano już na miejscu.
Dopasowaliśmy się jako jedyna para.
To było niesamowite, nie mogłem w to uwierzyć. W między czasie
rozmawiałem z pewnym kolesiem, który pytał, kogo
wybrałem, dał mi znać, że ją wybrał, a ja mu, że też ją wybrałem.
Doszliśmy do wniosku, że chyba najwięcej osób ją wybrało,
bo jest najlepsza z obecnych tam dziewczyn.
Powiedział, że nawet jeśliby wybrała mnie, to nie będzie miał nic
przeciwko. I tak się stało, wybrała właśnie mnie.
Stanęliśmy koło siebie, dostaliśmy do siebie namiary
(imię, nazwisko i numer telefonu).
Zostaliśmy też nagrodzeni:
1) nagroda - zaproszenie do Pijalni Czekolady E. Wedel w
Pasażu Grunwaldzkim - 40 zł do wykorzystania w ciągu 30
dni od walentynek
2) zaproszenie na spektakl "Ścigając Zło" w Teatrze Muzycznym
CAPITOL dla 2 osób na 6 marca 2014 r., godz. 19:00.
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Koperty z nagrodami trafiły w moje ręce, choć myślałem,
żeby się z nią podzielić, żeby np. ona wzięła jedną, ale
odniosłem wrażenie, że ona chce bym ja je odebrał (sama nie
wyciągała rąk po nie).
Na koniec poproszono mnie jeszcze o udzielenie im wywiadu
odnośnie tego spotkania, jako jego laureata.
Zgodziłem się, może pokażą mnie w telewizji. Po wywiadzie
dziewczyna, z którą się dopasowałem - Monika powiedziała, że ona
już idzie i że się później zdzwonimy. A ja: "Ok".
Potem miała być druga tura, co ciekawe na miejscu okazało
się, że mieli w niej uczestniczyć moi znajomi.
Byli świadkami mojego sukcesu, tego że się dopasowałem
z dziewczyną, udzielałem wywiadu i wygrałem nagrody.
Miło było ich zobaczyć.
Chciałem Cię zapytać o poradę odnośnie Moniki, jak to teraz
rozegrać. Planuję do niej zadzwonić we wtorek po 17 i umówić się
na czwartek wieczorem. Tylko nie wiem czy jako miejsce pierwszej
randki wybrać Pijalnię Czekolady (od razu wykorzystać jedną
z nagród) i w ten sposób spędzić z nią czas, rozmawiając około 45
minut, czy może wybrać inne miejsce, a tamto zachować na później.
Jak uważasz? Jak Ty byś mi radził pociągnąć tą znajomość?
Szymon (27 lat)”

>>> MOJA ODPOWIEDŹ:
Hej Szymon!
To Ty jesteś mężczyzną w swoich relacjach i świetnie sobie poradziłeś.
Naprawdę ucieszył mnie Twój postęp i ten sukces, o którym napisałeś.
Życzę Ci, żeby takie udane rozmowy z podobającą Ci się kobietą stały się rutyną
i codziennością.
Ja zostałem tyle razy wystawiony przez kobiety, że owszem cieszyłoby mnie takie
dopasowanie na speed date, ale ja się cieszę dopiero, gdy zobaczę taką Monikę

na spotkaniu przed moimi oczami.
Jak pewnie wiesz z moich materiałów najlepiej jest być nieprzewidywalnym
i innym niż wszyscy pozostali faceci.
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Dlatego zawsze zadaj sobie pytanie:

• "Co zrobiłby przeciętny facet?"
Wykorzystałby kupon od razu czy nie?
Większość facetów zapewne wykorzystałoby ten kupon od razu, nie zastanawiając się
nawet nad tym, że NIE wykorzystując go od razu, mogą zaskoczyć kobietę,
odróżnić się od innych facetów, którzy znaleźliby się w takiej sytuacji i pokazać się,
jak ktoś, kto sam wyznacza sobie drogę, którą pójdzie, sam decyduje, co, kiedy
i z kim będzie robił, chodzi swoimi ścieżkami i zabiera kobietę w swój świat.

Jest oryginalny i niepowtarzalny
Dlatego ja bym ustalił z nią miejsce spotkania w jakimś znanym dla niej miejscu
i zabrał ją do zwykłej kawiarenki bez żadnych specjalnych udziwnień.
Wiem, że niektórzy pseudo-guru odradzają kawiarnię na pierwsze spotkanie, jako coś
nudnego i rutynowego, jednak po co imponować obcej kobiecie, która być
może nie nadaje się do dłuższej rozmowy lub przyszła z nudów na randkę
albo właśnie dla drogich atrakcji???
Jeżeli jakiś „guru” poleca Ci zabierać dziewczynę na pierwszą randkę w jakieś
WYJĄTKOWE miejsce, to wiedz, że jest to zwykły naciągasz, którego techniki są
równie nieskuteczne jak kupowanie kwiatów i dawanie komplementów.
Różnica jest tylko taka, że oni próbują się PRZYPODOBAĆ kobiecie w inny
sposób i nadal nadmiernie się STARAJĄ i przymilają, aby zdobyć jej
akceptację. To żałosne.
Dlatego jako normalny mężczyzna a nie taki, który musi ciekawym pomysłem
zrekompensować jakieś swoje braki w osobowości, nie musisz
NICZEGO udowadniać kobiecie, a im mniej się starasz jej zaimponować, tym ona
bardziej będzie Tobą zainteresowana, ponieważ będzie ją to fascynować i myśleć:
• „Co ten facet ma w sobie takiego niesamowitego, że w żaden sposób
nie próbuje sobie zaskarbić moich względów ani niczym nie próbuje
mnie do siebie przekonywać jak 99% facetów, których spotykam?
Muszę go rozgryźć i lepiej go poznać, aby sprawdzić czy w ogóle mu
się podobam!”
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Oczywiście powyższy proces działa bardzo silnie, gdy tajemniczość jest Twoją
dodatkową bronią w całym zestawie Twoich mocnych stron, czyli jesteś pewny siebie,
opanowany, zabawny i potrafisz przewodzić w interakcji, rozbawiać dziewczynę
i skupić się na dobrej zabawie.
Gdy do tego dodasz tajemniczość, to już się dosłownie nie opędzisz od niektórych
atrakcyjnych kobiet, które NIGDY nie spotkały takiego mężczyzny, który by nie
próbował im niczego udowadniać, tylko dobrze się bawił i niczego nie oczekiwał.
Dlatego lepiej niczym nie imponować dziewczynie i porozmawiać z nią na pierwszym
spotkaniu w zwykłej kawiarni/herbaciarni przez te 45 do 60 minut
i sprawdzić, czy warto wykorzystać z nią taki wygrany kupon dopiero za kilka spotkań.
Rozmawialiście tylko 3 minuty na Speed date, dlatego i tak musicie sprawdzić potem
na tej godzinnej pierwszej randce, czy dobrze Ci się z nią rozmawia.

Kobieta ma lecieć na Ciebie (zawsze)
a nie na miejsce, w którym jesteście.
Cały klucz do atrakcyjnej osobowości polega na tym, aby potrafić się świetnie bawić
już samą rozmową z kobietą i przyjemnie spędzić czas nawet, gdy siedzicie
w 4 białych ścianach.
Jesteś wtedy najlepszym facetem, z którym tak dobrze się bawiła, nie robiąc nic
szczególnego.
Jeśli drogi czytelniku nie wypracowałeś jeszcze takich umiejętności konwersacyjnych,
które gwarantują Ci dobrą zabawę z kobietą nawet w pustym pomieszczeniu, to
zapraszam Cię do pełnych programów poświęconych temu zagadnieniu:
• „Jak zainteresować dziewczynę rozmowa?” 77 technik flirtu
humoru i prowadzenia atrakcyjnej rozmowy – 9 godzin nagrań z
przykładami w formie mp4, mp3 i map myśli PDF:
Jak-Zdobyc-Dziewczyne.pl/kurs-konwersacji
• Tranzycje, czyli demonstracje z modelkami przejść ze zwykłej
rozmowy do flirtu”
Jak-Zdobyc-Dziewczyne.pl/demonstracje
Pozdrawiam!
Paweł Grzywocz
PewnoscsiebieW90Dni.pl
Jak-zdobyc-dziewczyne.pl/kurs-2
Jak-Zdobyc-Dziewczyne.pl/produkty
pawelgrzywocz@jakzdobycdziewczyne.pl
facebook.com/GrzywoczPawel
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