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Zaawansowany Artykuł Nr 80

Kiedy powiedzieć nowej
dziewczynie o rozwodzie?
Kiedy powiedzieć dziewczynie o rozwodzie
Lub innych trudnych sprawach?
W tym artykule dowiesz się, kiedy powiedzieć dziewczynie, że jesteś po
rozwodzie albo masz jakąś nieuleczalną chorobę czy jeszcze jakieś inne problemy,
które powinny być ujawnione dopiero takiej dziewczynie, która się w Tobie
zakochała i chce być z Tobą w związku.
Wcześniej nie ma sensu się przyznawać, aby nie odstraszyć potencjalnej kandydatki.

*** PYTANIE CZYTELNIKA ***
„Witaj Pawle,
Zacznę od tego jak do Ciebie trafiłem... Otóż mój kolega dowiedział się o mojej
przykrej sytuacji życiowej (o tym za chwilę) i zaproponował mi bym się
zainteresował materiałami od Ciebie... Jako, że jestem otwarty zazwyczaj na różne
nowe doświadczenia - muszę się o czymś sam przekonać by wydać opinię, więc
zacząłem przeglądać Twoje darmowe materiały i czytać, a część rzeczy sprawdzać
w praktyce i rzeczywiście bardzo wiele rzeczy mogłem się od Ciebie dowiedzieć
i nauczyć i muszę przyznać, że bardzo podoba mi się Twoje podejście do spraw
damsko-męskich, które w końcu wyjaśniają, co tymi kobietami na różnych etapach
kieruje... Zawsze myślałem, że są one bardziej skomplikowane, a tu okazuje się, że
niekoniecznie :)
No nic, ale nie o tym chciałem pisać :) Przejrzałem dużo Twoich materiałów, po
kolei biorę się za kursy płatne, ale w żadnym opisie kursu, ani w tych materiałach
z którymi się już zapoznałem nie umiałem odnaleźć jakiejś jasnej wskazówki jak
poradzić sobie z problemem, z którym się obecnie staram uporać...
Niestety za późno trafiłem na materiały od Ciebie, jestem właśnie w trakcie
rozwodu... Byłem z dziewczyną...11 lat, z czego ostatnie 2 po ślubie... Wiem już jak
zabiłem jej zainteresowanie (ale muszę dodać, bo o tym też nie doczytałem, że
czasem te błędy popełnia się, bo coś innego nie gra w związku i coś facetowi też
może nie pasować...), nie wiem czy zabrakło rozmowy, żeby pewne kwestie
rozwiązać, już po wszystkim - jedna szansa w jednym życiu z jedną dziewczyną
i tego się trzymam. Łatwo nie jest po tylu latach, ale Twoje rady pomagają mi
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przejść ten kryzys, już nawet parę randek zaliczyłem i właśnie tu leży sedno
problemu... Wiem, że powinno się być tajemniczym i jak najmniej ze swojego życia
ujawniać, ale co z sytuacją rozwodu? Nie mówić o tym dziewczynie na żadnym
etapie? Przecież w końcu i tak się dowie? I co wtedy? Albo co jeśli dziewczyna na 2,
3 randce mówi, że chciałaby z facetem przejść wszystkie kroki związku od początku,
który nie będzie obciążony żadnymi negatywnymi doświadczeniami
(rozwód). Jak radzić sobie w takiej sytuacji?
No i chyba najważniejsza sprawa, choć myślę, że również powiązana, to jak
poradzić sobie ze swoimi przekonaniami? Jak nie myśleć podczas podchodzenia do
dziewczyny, że może ona nie chce nikogo kto jest po rozwodzie? Narazie nie
umiem sobie z tym poradzić, szukam odpowiedzi w Twoich materiałach i też nie
umiem konkretnie odnaleźć w nich odniesienia do mojej sytuacji...
Jeśli miałbyś chwilę czasu by coś mi poradzić będę bardzo wdzięczny... A może
wśród osób, które Ciebie czytają jest również osoba, która jest w podobnej sytuacji
i też nie wie co zrobić... Na koniec dodam, że mam 32 lata.
Z góry dziękuję za odpowiedź,
Pozdrawiam,
Bartek”

>>> MOJA ODPOWIEDŹ:
Hej Bartek!
Do rozwodu przyznaj się, JEŚLI dziewczyna zapyta wprost:
• "Miałeś kiedyś żonę?”
Powiedz, że tak i spytaj: "A Ty miałaś kiedyś żonę? : )"
Traktuj to, jakby nic się nie stało
Natomiast jeśli ona nie spyta WPROST, czy miałeś żonę,
to się nie przyznawaj od razu.
Gdy dziewczyna mówi od tak sobie, że chce faceta bez przeszłości, to mówisz tylko:
• "Aha"
I nie ciągniesz tematu. Przecież nie spytała wprost o Twoją przeszłość, a sam się nie
będziesz przekreślał i wykładał, ponieważ masz u niej szanse i możesz ją rozkochać
oraz wcale nie jesteś gorszy niż facet bez przeszłości małżeńskiej.
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Nie m o Ŝ e s z k ła m a ć .
Możesz tylko odroczyć powiedzenie prawdy w czasie.
Chodzi o to, że o rozwodach, dzieciach i nieuleczalnych chorobach najlepiej mówić,
gdy już się kobieta zakocha.
Czyli, gdy ona po 12 i więcej spotkaniach powie, że chce wyłączności, spyta, czy
nikogo nie widujesz i czy jesteście parą.
To wtedy dopiero mówisz, że jesteś po rozwodzie i powinna teraz to wiedzieć, ale ona
na 90% to zaakceptuje, ponieważ będzie juz zakochana.

A jak z tym wypalisz pierwszy zbyt wcześnie,
to może ją to zniechęcić.
Dlatego nic nie mów, jeśli ona pierwsza nie spyta wprost, czy miałeś kiedyś żonę.
I tak randkuj aż ona zapyta o wyłączność lub uzbierasz 15 spotkań i wasze zachowania
będą ewidentnie związkowe i regularne.

A ja k p oz być s ię p rz ekona nia , Ŝ e ona nie chce kog oś p o
roz wod z ie?
Zaakceptuj, że tak może być i potraktuj tą sytuację, jako okazję do wzrostu.
Już spaprałeś jedno małżeństwo, więc w następnym na 100% tego nie zrobisz.
Faceci z czystym kontem nie mają tego przywileju.
Obróć to na swoją korzyść.
Żeby popełnić znowu te same błędy i stracić drugą żonę musiałbyś oszaleć oraz olać
wszystkie moje materiały.
Jesteś o wiele bardziej świadomy niż ktokolwiek inny.
Poniżej polecam program o mieszkaniu razem itd. abyś był przygotowany na 100%.
http://www.jak-zdobyc-dziewczyne.pl/jak-utrzymac-zwiazek
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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