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Zaawansowany Artykuł Nr 53
10 zabawnych odpowiedzi, dzięki którym
sprawdzisz czy dziewczyna NIE jest
niedowartościowaną manipulantką?
W tym artykule na początku podaję 10 tekstów, które możesz stosować, gdy
dziewczyna np. napisze, że tęskni. Następnie w dalszej historii czytelnika zauważysz,
że ta jego kobieta zaczęła strzelać fochy, obrażać się oraz doszukiwać się jakiś
chorych i błędnych teorii w zachowaniu mojego czytelnika.
Tak właśnie zachowuję się kobiety, które nie mają dystansu do siebie,
są spięte, wręcz snobistyczne, chcą kontrolować Ciebie i żywić się kontrolą nad
Twoją osobą.
Związek z taką dziewczyną to koszmar!
Tutaj wyszło to dopiero po MIESIĄCACH, dlatego masz kolejny dowód na to,
aby nie wierzyć kobiecie przez pierwsze 6 miesięcy, bo ona może tylko UDAJE i tak
naprawdę jest jakimś SOCJOPATĄ i wredną manipulatnką!

*** PYTANIE CZYTELNIKA ***
„Co mówić kiedy dziewczyna mówi wiele rzeczy mówiących o jej
dużym zainteresowaniu jak np. ze bardzo tęskni, albo na koniec
spotkania ze będzie tęsknić, odlicza godziny, albo że jestem dla niej
bardzo ważny i nie chciałaby mnie stracić. Znamy sie od ponad 4
miesięcy, i w związku oficjalnie od 1,5 msc. Mówisz, żeby przez
1-wsze 6 miesięcy nie wierzyć w nic. Ja w sumie mówię na takie
rzeczy. „Wiem”, albo „dziękuje”. Jest też dość zazdrosna i np. jak
jadę gdzieś, to ona się martwi, żebym tam nikogo nie poznał itd.
Jakimi słowami ją uspokoić. Wieloma rzeczami się przejmuje, a nie
chciałbym żeby się o to martwiła.

>>> MOJA ODPOWIEDŹ:
Bardzo dobrze odpowiadasz możesz dodać jeszcze następujące
odpowiedzi.
•
•
•
•
•

„Wiem”
„Dziękuję”
„Też tak myślę”
„Też bym tęsknił na Twoim miejscu”
„Masz dobry gust”
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•
•
•
•
•
•

„Wiesz co dobre”
„Cieszę się, że Ci się to podoba”
„Ćwicz cierpliwość”
„Cierpliwość jest cnotą”
„Już wkrótce spełnię Twoje pragnienia”
„Jesteś tylko człowiekiem”

Staraj się odbijać wszystko tak, że komplementujesz jej dobre
zachowanie, doceniasz to, chwalisz, akceptujesz, podziwiasz, jesteś
wdzięczny, ona robi to dobrze, tak powinno być, to Ci się należy, taki
jest porządek tego wszystkiego…
Czasami możesz napisać: "Jesteś najlepsza"
albo
"Też myślę o Tobie."

*** DALSZA HISTORIA TEGO CZYTELNIKA ***
„Hej Pawel.
• "nie oczekiwałabym, że na swoim miejscu też byś tęsknił, nie
miałam zamiaru takich deklaracji od Ciebie wyciągać. Ale ja
wiem co robie i co powinnam robić na moim miejscu i
wołałabym, byś i Ty zajął sie swoim miejscem niż dywagował
o zamianie lub śmiał się z mojej wrażliwości i tego, że się
przywiązuję i mówię coś wprost."
To sms od dziewczyny, z którą jestem oficjalnie 2 msc. Do tej pory
ogólnie super było i w ogóle. Teraz pojechałem na kilka dni w
rodzinne strony. Po 3 dniach nie widzenia się w niedzielę
zadzwoniłem, żeby pogadać 5 min. Ona wczoraj dzwoniła tzn. w
pon. i mówiła, co tam u mnie i w ogóle. I powiedziała np. że tęskni,
to odpowiedziałem, że na jej miejscu też bym tęsknił i w jakimś
momencie powiedziałem, że muszę kończyć. A ona napisała jeszcze
w tamtym sms, ze: "mam się źle delikatnie mówiąc. Chciałam
pogadać i fakt, liczyłam na mentalne wsparcie. I rozumiem, ze jesteś
zajęty, nie masz czasu i jest milion ciekawszych rzeczy do robienia."
I powiem szczerze niepokoi mnie jej reakcja. Ja zadzwoniłem
powiedziałem, że przepraszam, że to była po prostu luźna
odpowiedź. I wysłuchałem jej, co takiego się wydarzyło. Ogólnie
były to pierdoły, że autobus sie spóźnił itd. Malo ważne,
później powiedziałem, że niedługo się zobaczymy na to ona... że ma
napięty grafik i w sobotę np. idzie gdzieś tam. Zawsze chętnie
zgadzała sie na spotkania itd. żadnych wymówek. To może być też
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spadek zainteresowania i pretensje o nic? Jak tak będzie to 1
spotkanie na tydzień i będę to obserwował.
Czy ja przesadzam?
Aha i nie chcę się kłócić i jak rozmawiać na przyszłość w podobnej
sytuacji, żeby teraz jej tego nie wypominać, ale jak będzie podobna
sytuacja. Bo raz ja jestem jej chłopakiem, a nie tamponem
emocjonalnym, a ona ma czasem gorszy humor. I co, ja powiem
coś nie tak, co np. uderza w jej wrażliwość, to w taki sposób się
zachowuje…”

>>> MOJA ODPOWIEDŹ:
Ta dziewczyna ma jakieś problemy ze sobą, skoro pisze do Ciebie takie ciężkie teksty.
Albo ją olewasz, bo za szybko sobie coś wkręca albo dalej prowadź relację według
zasad i sprawdź, czy i kiedy ona wymięknie.
Ok, więc jesteś z nią oficjalnie drugi miesiąc.
Złota rada.

Nie ga daj o ucz u ciac h pr zez t elefon.
To nie ma najmniejszego sensu.
Utnij temat słowami: "Pogadamy na spotkaniu" i wtedy wszystko wyjaśnij
Następnie ona narzeka, że potrzebuje mentalnego wsparcia.
To trzeba to wyjaśnić na spotkaniu.
Czy ona miała jakiś PROBLEM?
Nic nie mówiła o tym przez telefon.
Chciała sobie pewnie pogadać o „dupie Maryni”, a z Ciebie zrobić zabawkę do
pocieszania jej marnego życia.
I tak też się stało!

O na n ie p ot r a f i na w et p r zy ją ć Ŝa r t u.
Następnie Ty łajzujesz i ją przepraszasz, a nic złego nie zrobiłeś.
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Ta kobieta to jakiś potwór kontroli. Szuka lekarstwa na swoją chorą głowę.

I potem jeszcze strzela focha i nie chce się spotkać.

W stręt na ma nipu lantka.
Ja na Twoim miejscu nie dzwoniłbym do niej nigdy więcej dopóki ona pierwsza
nie zadzwoni i nie zaproponuje mi spotkania w grzeczny i miły sposób. W ogóle to
powinna przeprosić za swoje KARYGODNE ZACHOWANIE.
Myślała, że znalazła frajera, któremu może wchodzić na głowę. Niedoczekanie!
Dopóki tego nie zrobi zapominasz o niej.
Ta dziewczyna na podstawie tej sytuacji jest zbyt spięta, nie ma dystansu do siebie,
chce Cię kontrolować, żebyś za nią biegał jak idiota.
Nie nadaje się do związku, bo będzie to pasmo cierpienia z Twojej strony.
Pozdrawiam serdecznie!
Paweł Grzywocz
Jak-Zdobyc-Dziewczyne.pl/jak-utrzymac-zwiazek
Jak-Zdobyc-Dziewczyne.pl/demonstracje
PewnoscsiebieW90Dni.pl
Jak-zdobyc-dziewczyne.pl/kurs-2
pawelgrzywocz@jakzdobycdziewczyne.pl
facebook.com/GrzywoczPawel
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