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Ας προσπεράσουμε τα πρώτα βήματα και πάμε στην στιγμή όπου της λες να βγείτε και σου
λέει το ναι.Ωραία!! Τώρα ας πάμε στο σημαντικό κομμάτι στο οποίο θα σου δώσω μερικές
χρήσιμες συμβουλές ώστε να υπάρξει και δεύτερο.

Πρώτα απ' όλα σημασία έχει το μέρος, θες να πάτε κάπου ήσυχα αλλά όχι απόμακρα, μην
σε περάσει και για ανώμαλο... Μια καλή καφετέρια συνήθως είναι ότι πρέπει. Μετά σειρά
έχει το ντύσιμο,εντάξει θα μου πεις άντρας είμαι πόσο βάση να δώσω στο ντύσιμο... δεν
θέλει τίποτα ιδιαίτερο συνήθως μία μπλουζα και ένα τζιν είναι αρκετά,παλιό αλλά καλό.

Με αυτά και με αυτά είσαι έτοιμος,για να φύγεις από το σπίτι σου και να πας στο ραντεβού
σου.Περιττό να σου πω ότι δεν θα την στήσεις αλλά αν το κάνεις είσαι σε αρκετά δύσκολη
θέση και δεν μπορώ να γνωρίζω το κατά πόσο μπορείς να το μαζέψεις.Για τώρα ας πάρουμε
την εκδοχή ότι είσαι κύριος στην ώρα σου και οτι μάλλον θα σε στήσει εκείνη για κανά
τεταρτάκι αλλά δεν σε πολυνοιάζει γιατί ποια δεν θα σε εστίασε στο πρώτο ραντεβού... Και
το δεύτερο.

Βασικό! Δεν μιλάς ποτέ για άλλες κοπέλες και ναι αυτό εξαιρεί και την μαμά σου σε
περίπτωση που είσαι αυτος ο τύπος άντρα.Καλό είναι επίσης να μην βαρύνεις πολύ την
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συζήτηση γιατί το πιο πιθανό είναι να καταντήσεις βαρετός πράγμα που δεν θες.Μίλα της
για πιο ανάλαφρα θέματα και φρόντιζε να της πετάς το μπαλάκι για να μιλήσει και εκείνη
λίγο, γιατί κάτι άλλο το οποίο δεν θες να είσαι είναι πολυλογάς.

Κάτι άλλο το οποίο πρέπει να ξέρεις είναι το ότι στο πρώτο ραντεβού δεν θα κάτσεις όλη
την μέρα,όταν η συζήτηση πρόκειται να καταλήξει σε αμηχανία τότε μάλλον έχεις ήδη
αργήσει να κάνεις την κίνηση σου γιατί όπως λένε όταν τελειώνουν τα λόγια αρχίζουν οι
πράξεις .Δεν έχεις κάτι να χάσεις από την στιγμή που σου έχει ήδη δώσει την ευκαιρία να
βγείτε,αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι δεν περιμένεις να σε αρπάξει γιατί μάλλον αυτή
είναι δικιά σου δουλειά.

Εάν ακούσεις αυτά τα tips τότε δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα γιατί ακόμα και να φας άκυρο
τουλάχιστον θα έχεις να το λες στους φίλους σου και να γελάσετε λίγο μπας και το
ξεχάσεις.Εάν τα καταφέρεις όμως μπορείς απλά να με ευχαριστήσεις.

Δες ακόμα: men
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