bez

trudu

zrozumie

intencje

kobiety.

Większość

mężczyzn, tego nie rozumie. Nie odróżnia sygnałów
„podobasz mi się”, od „spadaj”.
Wyobraź sobie, że jesteś w restauracji, a siedząca
niedaleko Ciebie kobieta przygląda Ci się zza menu.
Spoglądasz na nią, a ona chowa się za kartą dań.
Chwilę

później

ponownie

wygląda

zza

karty.

To jest SOI – chowany. W dzieciństwie kobiety grały
w to ze swoimi ojcami. Tatuś przysłaniał oczy rękami,
by po chwili je odsłonić, a ona była radosna.
Jeżeli masz ten SOI, nie podchodź od razu. Spójrz na
nią, po czym odwróć wzrok. Za chwilę zrób podobnie.
Graj w jej grę. Skoro zapoczątkowała zabawę, chce się
bawić, ciesz się razem z nią. Możesz jak ona wziąć menu
i spoglądać ukradkiem na kobietę. Dostosuj się do jej
sposobu. W ten sposób sprawisz, że poczuje się jak
prawdziwa księżniczka. Rób tak przez chwilę i potem
podejdź.
W dalszym rozdziale będzie na temat podchodzenia i
tekstów na rozpoczęcie rozmowy. Pamiętaj, żeby
dostosować intensywność wyglądania zza menu do jej
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SOI. Możesz nawet zamówić dla niej drinka i
powiedzieć kelnerowi, że to od pewnego pana. Będzie
wiedziała od kogo, gdy spojrzy, uśmiechnij się. Będzie
naprawdę podpalona i chętna by zawrzeć z Tobą
znajomość.
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Rozdział II – metoda sprawdzania
czy jej się podobasz

Wyobraź sobie sytuację, że wchodzisz do klubu i Twój
wzrok zatrzymuje się na bardzo ładnej dziewczynie.
Podoba Ci się, ale niestety kompletnie nie zwraca na
Ciebie uwagi. Nie dostrzegasz żadnych SOI. Czy to
oznacza, że gra jest skończona?
Nie. Grasz dalej. Zarzucasz przynętę, wysyłasz własne
SOI. Sprawdzasz, czy ją łapie. Uśmiech jest dobrym
pomysłem,

ale

niestety

większość

mężczyzn

w

momencie gdy kobieta nie odwzajemni uśmiechu czuje
się

zmieszana.

Brak

uśmiechu

ze

strony

danej

dziewczyny wcale nie oznacza odrzucenia. Lecz spora
grupa facetów jest innego zdania i po fakcie zachodzi w
głowę z jakich powodów dostali kosza. Następnie mają
pretensje, że inni mają sukcesy.
Dlaczego

je

mają?

Albo

są

graczami,

potrafią

umiejętnie zainteresować dziewczynę – uwodziciele,
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albo badają dokładnie teraz i gdy będzie wszystko po
ich myśli (kobieta będzie zainteresowana) idą dalej.
Bardzo ważna jest dobra pozycja. Nie zależnie od tego
czy jesteś w klubie, czy w parku, gdy zauważysz kobietę,
która Ci się podoba, musisz znaleźć się na linii jej
wzroku. Patrz się na nią przyjaznym wzrokiem, a na
pewno wyczuje, że się jej przyglądasz. Po chwili spojrzy
na Ciebie, wtedy uśmiechnij się. Będzie oczekiwała na
Twoje podejście. Możliwe nawet, że wyśle Tobie SOI –
nieśmiałe spojrzenie.
Jeżeli mężczyzna spogląda na kobietę, a ona odwraca
wzrok to jest SOI. Wielu facetów uważa, że to brak
zainteresowania. Nic bardziej mylnego, dlatego że
odwrócenie wzroku jest dla kobiet niejako częścią
rytuału w nawiązywaniu kontaktu z facetem. Kontakt
wzrokowy jest paliwem dla pociągu seksualnego.
Sposób w jaki dziewczyna na Ciebie patrzy, zdradza jej
prawdziwe emocje. Gdy będziesz biegły w czytaniu SOI,
będziesz spokojny, gdyż uświadomisz sobie że nie
musisz się bać odrzucenia.
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