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Zaawansowany Artykuł Nr 54
Jak akceptować inicjatywę kobiety i nie udawać
wielce niedostępnego, aby nie zniechęcić
dziewczyny do siebie?
W tym artykule poznasz karygodny błąd czytelnika, który zamiast akceptować
inicjatywę kobiety i nagradzać jej zainteresowanie, udaje niedostępnego
i uprawia jakieś gierki, zniechęcające dziewczynę!
Ponad to pokazuje brak zdecydowania i pewności siebie. Nie ma planu
i nie umawia skutecznie spotkań. A spotkanie jest KLUCZOWE, bo tylko na
spotkaniu odczytasz prawdziwe zainteresowanie kobiety na podstawie jej mowy ciała
oraz bardziej ją zainteresujesz za pomocą swojej mowy ciała i tonu głosu.

*** PYTANIE CZYTELNIKA ***
„Cześć Paweł!
Przesłuchałem cały Twój kurs i uważam, że dobrze ulokowałem
pieniądze. Kupiłem wcześniej materiały *******) i no cóż... dałem się
omamić nadzieją, że mi w czymś pomogą... widać marketing
podziałał.
Co mi się podoba w Twoim kursie to to, że "wykładasz kawę na
ławę", pokazujesz dokładnie na przykładach jak trzeba postępować.
Widzisz, brakowało mi takiej wiedzy, teraz wiem przynajmniej, co
robiłem do tej pory źle. A już sama ta wiedza sprawiła, że poczułem
ulgę. Teraz wiem, dlaczego w oczach kobiet wypadałem na
desperata i działałem odpychająco. A robiłem prawie wszystko źle.
Począwszy od tego, że myślałem, że klub jest najlepszym miejscem
do poznawania kobiet... Przez poznawanie dziewczyn na portalach
randkowych i ciągnięcie całymi miesiącami konwersacji na
komunikatorach bez spotkaniań w realu.
A umiejętność "obsługi" telefonu to naprawdę świetna sprawa.
Po tym spotkaniu w kawiarni przez 5 dni nie kontaktowałem się z tą
dziewczyną, po czym zadzwoniłem i próbowałem umówić spotkanie
na za 2 dni, ona powiedziała że jest umówiona do lekarza,
odczekałem i podała kolejny termin, ale powiedziałem że mi nie
pasuje, zaproponowała weekend i też odmówiłem, mówiąc że
jeszcze do końca nie jestem pewien ale zadzwonię.
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Zadzwoniłem po 6 dniach, w niedzielę - nie odebrała, zadzwoniłem
następnego dnia (dzisiaj, błąd?) i powiedziała, że była "zbyt
zmęczona żeby odebrać", zaproponowałem termin, ona po chwili
powiedziała, że może kolejny dzień, ale nie wie (podawała jakieś
wytłumaczenia) i żesię odezwie.
Z Twojej książki wynika, że nie jest w takim razie zainteresowana,
bo ja by była to by się zgodziła i powinienem skasować numer
i o niej zapomnieć. No i kłócę się ze sobą w myślach, bo intuicja
podpowiada mi, żeby zaczekać i zobaczyć czy się odezwie.
Czy jeśli odpowie powinienem się zgodzić?
Nie wiem czy dobrze zrobiłem odmawiając jej tydzień
wcześniej, czy nie byłem zbyt niedostępny? Czy mogła przez to
stracić zainteresowanie?
Dzięki za dodatkowy materiał - na pewno się przyda.
Kurcze, najgorszym moim błędem jest kompletny brak umiejętności
flirtowania, przez co rozmowa wychodzi zbyt nudna, ale będę starał
się eksperymentować.
O dziwo, zupełnie inaczej wychodzi z dziewczynami, które mi się nie
podobają - na ostatniej imprezie koleżanka znajomego wręcz
wskoczyła na mnie, przewracając mnie i siebie, a później usiłowała
mnie całować, na co odpowiedziałem jej że nie jestem taki łatwy i się
nie dałem - koledzy trochę się zdzwili :)
Pozdrowienia,
Marcin
P.S. Jakość nagrania jest bez zarzutu, tłumaczenie bardzo jasne,
zwłaszcza cenne są podsumowania rozdziałów pozwalające
utrwalić wiedzę.
PPS Korzystając ze wskazówki zapisałem się na Eddu, zobaczymy
jak będzie :) Mariusz”

>>> MOJA ODPOWIEDŹ:
Hej Mariusz!
Obrabiam właśnie ostatni webinar, ale muszę odpisać na Twojego maila.
Cieszę się ogromnie, że znalazłeś u mnie właśnie to, czego potrzebowałeś.
W 12 krokach do związku tłumaczę Twój przypadek.
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Chodzi o to, że gdy kobieta inicjuje i naciska na Ciebie, to należy to
akceptować, ponieważ wreszcie ona się stara i inwestuje w znajomość.
Czyli, gdy kobieta podaje Ci alternatywny termin spotkania, to WŁAŚNIE
WTEDY MASZ SIĘ ZGODZIĆ.
Myślałem, że jest to oczywiste!
Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ona podaje Ci, jako termin piątek lub sobotę.
Wtedy, jeśli ona nie jest stałą dziewczyną i nie zapytała na randce o częstsze spotkania
niż raz w tygodniu, to mówisz, że jesteś zajęty i czekasz na inny termin lub sam
podajesz potem inny termin.
Ewentualnie możesz się też zgodzić na piątek lub sobotę, ale tylko dlatego, że ona go
podała jako ALTERNATYWNY TERMIN spotkania i żaden inny jej nie pasuje.
A gdy ona Ci podała inny wolny dzień poza piątkiem i sobotą, to się ZGÓDŹ.

PrzecieŜ c hodzi o s potka ni e!
Generalnie powinieneś się zgadzać na wszelkie jej alternatywne terminy, ponieważ
spotkanie jest najważniejsze. To na spotkaniu odczytujesz i zwiększasz jej
zainteresowanie.
• A skoro jej odmówiłeś, to skarciłeś jej dodatnie zainteresowanie (podała
przecież termin), więc kobieta myśli wtedy, że uprawiasz jakąś gierkę.
• Ona Ci podaje inny termin, czyli pomaga Ci, a Ty odmawiasz i się nie zgadzasz
na spotkanie w tym terminie, przy czym sam nie podałeś jej innego terminu.
• Sam zaprzeczasz wtedy sobie i działasz wbrew swojemu własnemu
interesowi!
• Efekt jest tego, że zagrałeś niepotrzebnie niedostępnego i NIE MASZ RANDKI!

Czy m o g ło t o zabi ć zai nt er es ow a ni e?
To zależy, jakie było wcześniej.
Pozostaje Ci zadzwonić jeszcze raz i USTALIĆ SPOTKANIE.
Czyli zadzwoniłeś do niej, ona podała Ci DWA INNE TERMINY i była
zainteresowana, a Ty powiedziałeś, że nie jesteś pewien!
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Czy to jest pewne siebie, dominujące i zdecydowane
zachowanie mężczyzny/lidera/przewodnika?
Błagam Cię!
Dzwonisz, aby umówić spotkanie, a potem, gdy kobieta podała dwa wolne terminy,
to mówisz, że nie jesteś pewien.
To jest jakaś słaba gierka w oczach kobiet.

Bierz w ol ny ter min i us tal r andk ę b ez u dawa nia,
Ŝe jest eś zaj ęty .
Ona się nie odezwie, bo to jest TWOJA ROLA!
Jesteś liderem i przewodnikiem w relacji, więc to Ty dzwonisz i ustalasz randki przez
pierwsze 2 miesiące, a także później. W końcu kobieta również zacznie zapraszać
Ciebie, ale przez pierwsze 2 miesiące to jest tylko i wyłącznie Twoja rola.
• Ona się nie odezwie, bo 99% kobiet nie dzwoni pierwsza ani nawet nie
oddzwania na nieodebrane połączenie.
• Zadzwoń jeszcze raz w trakcie tygodnie, 2 do 3 dni po ostatnim telefonie i ustal
konkretnie spotkanie już na 100%.
Musisz posprzątać ten bałagan i mieć jasność.
Daj znać później, co ona Ci powiedziała podczas trzeciej rozmowy telefonicznej i czy
ustaliłeś spotkanie.
A jeśli chciałbyś rozwinąć umiejętności prowadzenia interesującej rozmowy
z pięknymi dziewczynami, to najbardziej pomaga w tym video kurs konwersacji:
www.Jak-Zdobyc-Dziewczyne.pl/kurs-konwersacji
lub
www.Jak-Zdobyc-Dziewczyne.pl/demonstracje
To kolejno 9 i 8 godzin poświęcone na 77 technik flirtu wraz z kilkoma przykładami
do każdej z nich, a na demonstracjach jest ich jeszcze więcej plus rozmowy z
modelkami na scenie.
Nauczysz się dzięki nim, jak opowiadać zabawne historie, jak się droczyć
z dziewczyną, odwracać role w rozmowie i odróżnić się od wszystkich mężczyzn,
z jakimi kiedykolwiek rozmawiała.
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Polecam przestudiować te materiały.
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
P.S.
Dzięki bardzo za pozytywną opinię. To wiele dla mnie znaczy.
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