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AVERTISMENT!
Prin achiziționarea și citirea acestui ghid sunteți
de acord cu următoarele: Sunteți responsabili de
propriile voastre acțiuni. Informațiile prezentate
în acest ghid au scop pur informativ și orientativ.
Aceste informații pot fi interpretate și înțelese
în feluri diferite și nu îmi asum nicio răspundere
pentru modul în care le utilizați. În acest ghid mi-am
prezentat punctul de vedere legat de subiect și dacă
vă veți folosi de oricare din informațiile prezentate
de mine, o faceți pe riscul vostru.

NOTE
Acest ghid nu este o lucrare academică și nici o
operă literară. El este scris într-un limbaj simplu și
accesibil tuturor, special pentru a acoperi o paletă
largă de tipologii. Astfel, am păstrat particularități
ale limbajului comun, specific unor categorii de
vârstă și profesionale diferite. Așa că, dacă întâlniți
cuvinte sau expresii cu care nu sunteți obișnuiți, pur
și simplu, ignorați-le.
Pe parcursul ghidului, voi folosi foarte des cuvântul
„femeie/femei” pentru a descrie persoanele de
gen feminin și „bărbat/bărbați” pentru a descrie
persoanele de gen masculin.
Așadar, atunci când spun „femeie”, poate însemna și
o adolescentă de 16 ani. De asemenea, când scriu:
„tipă/tipe/fată/fete”, se poate înțelege și o femeie
de peste 30 de ani. Același lucru se întâmplă și când
folosesc termenul de „bărbat/bărbați”. Astfel, când
scriu „bărbat”, mă pot referi și la un adolescent, iar
„băiat” poate însemna și un om matur.
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Cum este structurat acest ghid?
Fiecare capitol este structurat într-o ordine logică pentru a putea
înțelege toate elementele necesare unei interacțiuni reușite.
Ghidul este împărțit în trei părți: În prima parte sunt prezentate
noțiunile elementare, indispensabile unei abordări de succes,
în partea a doua abordările în viața reală, iar în cea de-a treia
abordările din mediul online.
Deoarece trăim în era digitală, probabil vei fi tentat să sari direct
la ultima parte, însă te sfătuiesc să nu o faci. Dacă vei sări direct
la ultimul capitol vei pierde o grămadă de noțiuni aplicabile și
în interacțiunile online. Ca să beneficiezi la maxim de pe urma
acestui ghid, va trebui să-l citești în ordine și să nu sari peste
capitole.
Așadar, ai răbdare și tratează fiecare capitol și secțiune cu maximă
seriozitate și încredere. Numai așa vei reuși să intri în rândul
bărbaților care se bucură de o relație sănătoasă cu femeia pe care
și-au dorit-o.

Care va fi evoluția ta?
Urmând sugestiile din acest ghid, vei deveni bărbatul cu care
femeile vor să se întâlnească. Îți vei putea alege femeia pe care
ți-o dorești. Probabil, Îți vei schimba aspectul și comportamentul
în încercarea de a arăta și a acționa astfel încât să atragi atenția
feminină.
Citind acest ghid, vei învăța mai multe despre tine și despre ceea
ce îți dorești, apoi vei folosi aceste informații pentru a viza tipul
dorit de femeie. Curând, vei ști ce să faci și ce să nu faci pentru a
avea succes. Vei învăța cum să inițiezi o conversație, să vorbești,
să flirtezi cu succes și să creezi tensiune sexuală cu femei complet
necunoscute.
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Pe măsură ce-ți vei începe călătoria în lumea dating-ului, vei
continua să înveți tehnici de abordare și să încerci să-ți dai seama
ce funcționează mai bine pentru tine. Asta înseamnă să încerci
tehnicile din acest ghid și să le adaptezi stilului tău. De exemplu, ce
merge bine pentru mine, este posibil să nu meargă la fel de bine
pentru tine. De aceea este foarte important să ții cont de logica
tacticii și să faci mici ajustări ici – colo astfel încât o anumită frază,
de exemplu, să dea bine rostită de tine.
Fără îndoială vei face schimbări în aspectul și în comportamentul
tău pentru a-ți dubla șansele de succes. Cu toate acestea, înainte
de a-ți dezvolta cea mai bună abordare, va trebui să fii pregătit
pentru eșec. Deși metodele pe care ți le voi descrie sunt atât
de subtile încât nu va părea că te dai la ea – practic vei începe
o discuție jucăușă care va degenera într-un flirt (exact așa cum
trebuie să se întâmple) – există întotdeauna riscul respingerii
din considerente care nu țin de tine: poate are prieten, poate
că e lesbiană sau poate pur și simplu nu ești genul ei. Nu arunca
acest ghid doar pentru că nu vei obține un succes imediat. De
asemenea, te voi învăța și metode mai directe, adică în care îți faci
imediat cunoscute intențiile, pentru situațiile în care ești limitat
de timp; atunci când nu ai timpul necesar pentru construirea unui
raport (legătură), de exemplu: pe stradă sau în magazine.
Dacă vei citi acest ghid din copertă în copertă și vei aplica ce scrie
în el, vei putea intra în acel tip de relație (lungă durată, scurtă
durată, aventură) cu femeia pe care ți-o dorești. De acum înainte
nu va mai trebui să consumi alcool ca să-ți faci curaj să intri în
vorbă cu fetele sau să pierzi timp așteptând ca cineva să-ți facă
cunoștință cu vreo tipă.
Nu-ți mai găsi scuze pentru eșecurile anterioare; consideră-le
doar experiențe care pe viitor te vor ajuta în situații similare
și recunoaște că ai nevoie de antrenament! Cât de curând vei
realiza cât de ușor este să cunoști și să intri în vorbă cu orice
reprezentantă a sexului frumos.
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Cine sunt eu?
Acum, probabil că te întrebi: „Cine mama naibii mai este și autorul
acesta și ce îl califică pe el să mă învețe pe mine cum să abordez și
să seduc femei?”
Ei bine, sunt un tip obișnuit la fel ca și tine, am absolvit o facultate
în domeniul științelor sociale, am un job la privat, deci nimic
spectaculos. Doar că, dorința de a nu depinde niciodată de cineva
pentru a-mi face cunoștință cu fete m-a făcut să studiez și să
experimentez tot ceea ce v-am scris în acest ghid.
Am vrut ca atunci când văd o fată care mă atrage, să pot merge la
ea și să fiu capabil să port o discuție cu aceasta fără ca să mă simt
jenat sau agitat. Mi-am dorit ca ori de câte ori vreau să obțin un
număr de telefon, o întâlnire sau un sărut de la o anumită fată să
le pot obține…indiferent de cât de frumoasă ar fi sau de cât de
mulți bărbați ar încerca să îi câștige atenția. Și exact acest lucru am
să vă învăț și pe voi în acest ghid.
Din păcate, nu vă pot da informații detaliate despre identitatea
mea, deoarece doresc să rămân în anonimat, chiar dacă sunt
conștient că lucrul acesta îmi poate scădea credibilitatea. Dar, îmi
asum acest risc.
Sunt foarte mulțumit de imaginea pe care deja o am și nu vreau
să-mi construiesc o alta. De exemplu, nu vreau ca atunci când
încerc să seduc o tipă, iar aceasta îmi caută numele pe Google,
să afle că îi învăț pe bărbați cum să agațe. Asta ar însemna
autosabotare, deoarece femeilor nu le place să știe că sunt
seduse de profesioniști. Una este să afle despre tine că ești un tip
experimentat și cu succes la femei, iar alta este să descopere că
agățatul este a doua meserie a ta. În acest ultim caz, va intra „în
gardă” și îți va bloca toate încercările de a o seduce.
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INTRODUCERE
Ca bărbat, am înțeles că cea mai eficientă metodă de a cunoaște
fete și de a avea o relație cu acestea este prin abordarea directă a
lor. Adică să mergi la o fată de care ești interesat, chiar dacă inițial
nu ai mai întalnit-o niciodată și să începi să vorbești cu ea. Și lecția
asta am învățat-o foarte devreme, în jurul vârstei de 14 ani. Iată
foarte pe scurt ce s-a întâmplat:
Eram împreună cu niște prieteni la un concert în aer liber. În grupul
nostru de prieteni era și o fată – prietena unuia dintre ei. La un
moment dat, tot discutând despre relații în general, o întreb pe
acea fată dacă are vreo prietenă singură cu care ar putea să-mi
facă cunoștință. Răspunsul ei m-a cam luat prin surprindere, fiind
total diferit față de cel pe care îl așteptam, adică „da” sau „nu.”
Din câte îmi amintesc, discuția a decurs în felul următor:
•
•
•

•

•
•
•
•

Eu: Ai vreo prietenă singură cu care îmi poți face cunoștință?
Ea: Da’ ce, tu nu ești în stare să-ți faci singur o prietenă?
Trebuie să te ajute cineva?
Eu: N-am spus că trebuie să mă combini tu. Te-am întrebat
doar dacă îmi poți face cunostință cu o fată. Cum ai vrea să
cunosc pe cineva dacă nu-mi face nimeni cunostință?
Ea: Și eu îți zic că nu trebuie să-ți facă cineva cunoștință. Pur
și simplu te duci la o fată și vorbești cu ea. Ia uite (arătândumi cu degetul către o tipă care stătea mai retrasă, părând că
nu se integrează în grupul cu care era), du-te la fata aceea și
vorbește cu ea!
Eu: Ce să fac? Cum să mă duc așa… fără să o cunosc? Ce să-i
zic?
Ea: O întrebi ceva, orice, nu contează.
Eu: Îți bați joc de mine, nu-i așa?
Ea: Aoleu! Dacă aș fi fost eu băiat…..

Auzind această discuție, unul din băieții cu care eram, zice: „Dacă
nu te duci tu, mă duc eu.” Și se duce. O oră mai târziu, erau deja
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îmbrățișați și se sărutau. Efectiv, nu-mi venea să cred ce vedeam.
Prin minte îmi trecea gândul că poate fi o farsă.
Timp de câteva săptămâni m-am tot gândit la seara aceea,
și m-am hotărât să-mi iau inima în dinți și să fac precum acel
prieten. Astfel, într-o zi pe când mă întorceam de la școală, mi-a
atras atenția o fată drăguță care stătea pe o bancă din părculețul
din zona școlii prin care treceam de fiecare dată când mă duceam
sau plecam de la școală. Mă hotărâsem ca fie ce-o fi să mă duc
și să intru în vorbă cu ea. Însă, inima începuse să-mi bată atât de
tare încât mai avea puțin și-mi ieșea din piept, fața îmi era roșie
mai ceva ca racul fiert și tot felul de gânduri negative îmi treceau
prin minte. Și nu înțelegeam de ce, doar nu aveam nicio problemă
în a vorbi cu colegele sau amicele mele. Așa că, pur și simplu miam imaginat că este o fată pe care nu mai știam de unde o cunosc
și eram curios să aflu de unde o știu. Am tras aer în piept și am
așteptat câteva secunde până ce am simțit că fața mea nu mai
era roșie. Inima încă imi mai bătea cu putere, dar știam că odată
ce încep să vorbesc cu ea o să-mi revin. Totul era să-mi controlez
vocea astfel încât să nu pară că aș avea emoții. M-am îndreptat cu
pași hotărâți către banca pe care stătea, m-am așezat lângă ea și
am întrebat-o:
•
•
•
•
•

•
•

Eu: Ești în …..? (școala la care învățam eu)
Ea: Nu, sunt în …….. (scoala la care învăța ea).
Eu: Păcat, credeam că suntem colegi de școală…mi-ar fi plăcut,
să știi. Cum te cheamă?
Ea: Corina.
Eu: Corina, imi pare bine să te cunosc, ai un nume frumos, dar
e cam comun. Părinții tăi nu prea au fost inspirați când l-au
ales, dar stai liniștită nici ai mei nu au făcut o alegere prea
bună. Eu sunt Alex.
Ea: Așa este, dar Alex e mai comun decât Corina.
Eu: Serios? Eu nu cred, dar ia zi-mi: cum ți-ar fi plăcut să te
cheme?
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Cum a continuat discuția nu mai contează, important este că
acesta a fost tot efortul pe care a trebuit să-l fac pentru a începe
prima mea relație care a durat aproximativ 4-5 luni.
Este evident faptul că lucrurile nu se petrec întotdeauna atât de
ușor, iar abordările diferă în funcție de context, însă inițierea unei
discuții cu fata de care ești atras, chiar dacă inițial nu o cunoști, stă
la baza aproape oricărei relații.
Acum, vreau să vă mulțumesc și să vă felicit totodată pentru
achiziționarea acestui ghid, ghid care vă va fi de mare ajutor în
interacțiunea cu orice femeie.
Toate informațiile din acest ghid sunt testate și s-au dovedit a fi
utile, atât în cazul meu, dar și a altor persoane, indiferent de țară,
oraș, vârstă sau mediu.
Până la finalul acestui ghid vei dobândi cunoștințele necesare
pentru a înțelege de ce femeile aleg anumiți bărbați în detrimentul
altora și vei putea face cu ușurință ca femeia pe care o dorești să
fie interesată de tine.
Totuși, doar să citești acest ghid nu este de ajuns. Interacțiunea
umană nu este ceva care se învată privind de pe margine. Doar
uitându-te la un meci de tenis poți învăța regulile, dar asta nu
înseamnă că vei ști să-l și joci. În seducție este același lucru. Va
trebui să pui teoria în practică, adică să ieși pe teren și să aplici
ceea ce citești, în situații reale, cu femei reale.
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Partea I
Noțiuni de bază

CAPITOLUL 1
CINE EȘTI ȘI PE CINE ÎȚI DOREȘTI
De ce este important să te cunoști pe tine
însuți și să știi ce vrei?
De regulă, persoanele care ajung să formeze un cuplu stabil, sunt
acele persoane între care există asemănări. De exemplu, ambii
au același nivel de educație, același statut social, au aceleași
pasiuni sau poate că le place același gen de muzică. Indiferent
care ar fi aceste similarități, fără ele, relația nu se întemeiază, sau
dacă se întemeiază, nu va avea viață lungă. Altfel spus, lipsa unei
asemănări cu fata pe care ți-ai dori-o ca iubită, te va împiedica să
ai o relație cu acea fată.
Pentru a găsi o femeie care să îndeplinească toate calitățile pe
care le vrei, mai întâi trebuie să te cunoști pe tine însuți. Atunci
când te cunoști pe tine însuți și stii ce-ți dorești, vei reuși să aduci
în viața ta persoana potrivită pentru tine. Mai mult decât atât,
când știi ce-ți dorești, femeile vor simți asta, te vor aprecia și-și
vor dori să te cunoască mai bine. Dacă din atitudinea ta va reieși
că ești sigur pe tine și știi ce vrei, atunci vei capta imediat atenția
femeilor, stârnindu-le interesul și în cele din urmă atracția.
De aceea, este necesar să acorzi o atenție sporită acestui capitol,
așa că nu te grăbi să treci prin el. Vei avea destul timp în capitolele
viitoare să înveți tot ceea ce trebuie să știi despre abordări, discuții
și sedus femei. Ai răbdare și învață mai întâi despre tine însuți!
Odată ce știi cine ești și ce vrei, vei fi mult mai bine pregătit să
decizi cu ce tip de femeie vrei să intri în contact.
Vom face apoi o descriere a ei și vom întocmi o listă de cerințe pe
care să le îndeplinească înainte de a-i acorda atenție. Nu trebuie
să pierzi timp cu femei care nu merită. Meriți cea mai bună femeie
pentru tine și, dacă citești aceste rânduri, cel mai probabil încă nu
o ai. Asta presupune că ai nevoie de un plan. Poate ai nevoie de
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un plan pentru a-ți face o prietenă, pentru a-ți îmbunătăți relația
cu actuala prietenă sau chiar a o înlocui. Ai nevoie de o parteneră
alături de care să poți evolua ca bărbat, care să te respecte, să te
iubească și să te susțină atunci când întâmpini dificultăți. Nu te
mulțumi cu orice femeie, doar așa de dragul de a fi într-o relație,
fii cu o femeie care te face să te simți bine în pielea ta!
Viitorul este în mâinile tale!
Nimic din ceea ce are legătură cu întâlnirea unei femei și cucerirea
acesteia nu se bazează pe noroc. Tu ești singurul responsabil de
viața ta. Unde te afli acum și cine îți sunt prietenii este rezultatul
direct al deciziilor pe care le-ai luat în viață. Oamenii pe care îi
cunoști sunt oamenii pe care i-ai atras. Ți-ai creat aceste relații,
conștient sau nu, și ai controlul de a-ți construi altele mai bune
chiar acum. De fapt, poți decide chiar ce fel de femei vei cunoaște
înainte de a le întâlni. Pur și simplu, știind în primul rând cine ești
și apoi descriind genul de femeie pe care ți-o dorești, vei pune
la cale un plan pe care să-l urmezi pentru obținerea de rezultate
favorabile. Nu lăsa lucrurile la întâmplare și nu te baza pe noroc!
[...]
Acest capitol va pune bazele succesului tău în interacțiunea cu
femeile. Astfel, accentul va fi pus pe tine, pe obiectivele tale și pe
genul de femeie vizat. [...]

Comandă acum
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