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Zaawansowany Artykuł Nr 59

5 Przyczyn Braku Randek
Jak znaleźć dziewczynę, mieszkając
w małej miejscowości?
W tym artykule rozwiązuję problem czytelnika, który mieszka w małej miejscowości,
ale jednak jest wytrwały i zagadał do około 300 kobiet w ciągu roku.
Niestety nie był na ani jednej randce! Jakie są tego przyczyny? Sprawdź sam…

*** PROBLEM CZYTELNIKA ***
„Cześć Paweł!
08.06.2014 roku minęła 1 rocznica, od kiedy zacząłem edukować się
z twoich materiałów. Wcześniej edukowałem się z materiałów
turbo-uwodzicieli i nadziałem się na tzw. mit o eskalacji dotyku.
Na początku ku mojemu zdziwieniu wszystko szło bardzo łatwo,
przełamywałem się i zagadywałem do kobiet. Przez ten rok
rozmawiałem ze 105 kobietami od 7 do 20 minut. Natomiast
odezwałem się do 300 kobiet, jednak te pozostałe nie chciały dłużej
rozmawiać.
I teraz mam taki dylemat, bo nie miałem żadnej randki przez ten
rok, także nakieruj mnie czy poznawanie takiej ilości kobiet w ciągu
roku wystarczy?
Dodam jeszcze, że jestem z małej miejscowości i wychodzę w nowe
miejsca raz na tydzień.
W załączniku masz miejsce, w którym mieszkam i zaznaczone
miasta w promieniu 50 km od mojej miejscowości. Ogólnie tak ja
liczyłem to wychodzi ponad 1 mln ludności.
Internetu nie używam do rozmawiania i poznawania kobiet!
Wychodzę 1 raz na tydzień na nowe eventy i 2 razy po jakieś zakupy
itp. , to idę do galerii. Regularnie wychodzę od roku.
Zagaduję tygodniowo do 5 obcych dziewczyn. Dziennie odzywam
się np. w pracy/w szkole/na zakupach do dwóch dziewczyn.
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Poniżej odpowiadam na pytania z Twojej ankiety:
„Czy potrafisz rozbawiać dziewczyny/flirtować i utrzymywać
rozmowę?”
- tak
„Czytać potrafisz czytać oznaki zainteresowania kobiet lub ich
brak?”
- tak
„Czy potrafisz opowiadać historie w emocjonujący sposób?”
- średnio
„Czy w ogóle sobie przypomniałeś historie, których możesz używać
oraz czy potrafisz tworzyć nowe na podstawie codziennych
doświadczeń?”
- tak
„Czy wiesz, jakie to są emocjonujące tematy do rozmowy z
dziewczyną?”
- tak
„Czy w ogóle chodzisz w miejsca ze wspólnym kontekstem czy
próbowałeś tylko poznawać dziewczyny na siłę w miejscach
publicznych lub w ogóle nie zagadywałeś, bo takie miejsca jak ulica
czy sklep powodują duży strach?”
- wspólny kontekst oraz miejsca publiczne (jestem z małej
miejscowości)
„Jakie robiłeś ćwiczenia na pewność siebie?”
- byłem w galerii krakowskiej i robiłem ćwiczenia (cześć chciałem
sie przywitać, mogłabyś mnie odrzucić, maszerowanie z ręką w
górze, czy oferują państwo tutaj coś za darmo, cześć chciałem Ci coś
opowiedzieć,
„Jak długo?”
3 razy robiłem taki trening
„Czy stępiłeś nieco strach na nowy bodziec, jakim jest zagadanie do
obcej, atrakcyjnej dziewczyny?”
- średnio jeszcze czasem czuje strach przed podejściem
„Czy zadbałeś już o wygląd i sylwetkę?”
tak sylwetkę mam świetną wygląd na dobrym poziomie
„Czy rozwijasz się towarzysko i w innych dziedzinach swojego życia
według webinaru o swobodnym poznawaniu dziewczyn? Czy masz
jakieś inne zainteresowania, które rozwijasz oprócz relacji damskomęskich?”
- kulturystyka i fitnes, finanse, relacje damsko męskie, wiara,
„Jakie są to zainteresowania i jak często (tygodniowo) się w nie
angażujesz?”
3 razy w tygodniu (kulturystyka, armwrestling, koszykówka)
Myślę że moim największym problemem jest desperacja
pracuje nad tym jednak strasznie opornie to idzie...”
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>>> MOJA ODPOWIEDŹ:
W całym tym procesie najważniejsza jest pewność siebie .
1. Najpierw pewność siebie i wygląd.
2. Potem umiejętności rozmawiania i flirtu.
3. Potem umiejętności randkowania i utrzymywania związku.

Bez pewności siebie jesteśmy sztuczni i to nie jest spójne.
Pozostałe 2 problemy, które możesz mieć:
1. Zagadujesz w miejscach bez kontekstu i kobiety nie chcą kontynuować relacji,
bo jesteś kimś obcym z ulicy.
2. Emanujesz desperacką energią.
Zobacz artykuł o tym, jak pozbyć się desperacji:
http://mp3.jakzdobycdziewczyne.pl/Webinary/Artykuly/ZaawArtykul57JakPozbycSi
eDesperacji.pdf

T o n ie je st k w est ia t y lk o il oś ci!
5 przyczyn braku randek to:
•
•
•
•
•

Wygląd.
Pewność siebie.
Gadka.
Desperacja .
Brak kontekstu.

Jeśli się stresujesz jeszcze, to masz odpowiedź. Zbuduj bardziej pewność siebie.
Rób bardziej stresujące rzeczy. Idź na Toastmasters na przykład.

Po drugie zwiększ regularność pokonywania strachu.
Wyjścia z domu 2 razy w tygodniu to za mało. Codziennie musisz przełamywać
strach. Choćby poprzez "cześć" do mijającej Cię dziewczyny.

To jest tak, jakbyś trzymał dietę na masę
tylko 2 razy w tygodniu.
Skoro masz tak mało wyjść do kobiet, to przez to „załącza” Ci się też desperacja,
bo jest to sporadyczne wydarzenie w Twoim życiu i masz presję, że teraz musi się coś
udać.
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Kob iet y cz u ją d esp er a c j ę na k il om et r .
Kolejna sprawa to KONTEKST i niechęć kobiet do zaprzyjaźniania się z facetami
z ulicy. Owszem, na wsiach i w małych miejscowościach dziewczyny mogą być
bardziej spragnione kontaktu z obcym chłopakiem, ale jeśli czuć od Ciebie strach
i desperację, to wtedy to nic nie da i ona ma wtedy wymówkę, że boi się obcych,
ponieważ Ty powodujesz strach i EMANUJESZ STRACHEM.
Chociaż osobiście wiem, jaka to loteria zagadywać na ulicy, przystanku
czy w markecie w małej miejscowości. Czasami w ramach zagadywałem w Brennej,
gdy byłem na obozie sportowym i wcale dziewczyny nie były mega otwarte na
rozmowę. Albo tylko dla zabawy porozmawiały i generalnie tak samo się bały
obcych z ulicy jak wszystkie inne dziewczyny.
Zastanów się też nad Duszpasterstwem Akademickim i Oazami w Twoich okolicach,
bo skoro interesuje Cię wiara, to tam możesz poznać dziewczyny, szukające osób
z podobnymi wartościami. Tam są czasami interesujące dziewczyny.

N a st ęp n ie p o zo st a je C i s ię p r zep r owa d zić.
Wynająć ze studentami mieszkanie w studenckim mieście i tam się dalej rozwijać,
bo tu na tych wsiach ze zdjęcia, to pewnie tylko na ulicy zagadujesz.
Na wsiach na ulicy może Ci zacząć wychodzić, gdy już naprawdę będziesz
spokojny i opanowany w rozmowie, zero presji i oczekiwań, pełen relaks, wręcz
znudzenie, a i to może nie wystarczyć, bo dziewczyna może mieć swoje powody,
błędne przekonania i nie chcieć kontynuować znajomości.
Piszesz, że tylko „3 razy robiłeś taki trening na pewność siebie.
To też masz odpowiedź. 3 razy robiłeś taki trening?

A czy mięśnie urosną po 3 sesjach treningowych?
Odnośnie jeszcze miejsca zamieszkania, to sam pochodzę z miejscowości, liczącej
70 tys. mieszkańców i nawet tam nie było dziewczyn w moim wieku.
Same nastolatki. Reszta wyjechała do większych miast na studia lub do pracy albo za
granicę, albo wyszła już za mąż lub miały od dawna chłopaka. Trzeba jeździć do
większych miejscowości albo się przeprowadzić.
Dziewczyna nie zapuka do naszych drzwi. Z pewnością na wiosce kobiety na ulicy lub
w sklepie są mniej niechętne niż w mieście na ulicy, bo rzadko ktoś je zagaduje
w porównaniu z większym miastem, gdzie co chwilę jakiś ulotkarz lub ankieter coś
chce, natomiast i tak bardzo szybko skończą Ci się dziewczyny w takich małych
miejscowościach albo jest zbyt mało takich, które Ci się podobają.
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Dojeżdżaj do większych miejscowości, ba MIAST albo się przeprowadź. To najlepsza
rada, jaką słyszałem odnośnie małej ilości dostępnych kobiet.
Z resztą nawet, gdy dojeżdżałem do wojewódzkiego miasta, to na różnych
wydarzeniach, szkoleniach i spotkaniach dla studentów/absolwentów czy w kołach
zainteresowań dla studentów i absolwentów lub w organizacjach uczelnianych
czy w innych klubach zainteresowań (koło HR lub Toastamasters, Networking Club
czy Business Forum) nie od razu spotkasz piękne dziewczyny, które będą Tobą
zainteresowane i odwrotnie, więc nawet tam się trzeba trochę nachodzić,
a co dopiero w małej miejscowości.

Podsum owu jąc:
1. Zbuduj pewność siebie i pozbądź się kompletnie strachu
(wystąpienia publiczne witają)
2. Pozbądź się desperacji i zacznij cieszyć się swoim życiem.
3. Zmień okolicę na taką, w której są tony kobiet.
W życiu nie ma lekko.
Jak czegoś pragniesz, to trzeba sobie stworzyć do tego warunki!
Samo nic się nie stanie.
Pozdrawiam serdecznie!
Paweł Grzywocz
www.PewnoscSiebieW90Dni.pl
Jak-Zdobyc-Dziewczyne.pl/jak-utrzymac-zwiazek
Jak-Zdobyc-Dziewczyne.pl/demonstracje
Jak-zdobyc-dziewczyne.pl/kurs-2
pawelgrzywocz@jakzdobycdziewczyne.pl
facebook.com/GrzywoczPawel
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