10 σκέψεις που κάνουν οι άντρες όταν πλησιάζουν μία γυναίκα
Συντάχθηκε απο τον/την inaoussa
Δευτέρα, 09 Σεπτέμβριος 2019 03:13

Στο τέλος της ημέρας, θα καταλάβεις πως όλοι οι άντρες αντιμετωπίζουμε πάνω κάτω τα
ίδια προβλήματα όσον αφορά την προσέγγισή μας και την προσπάθεια να ρίξουμε κάποια
γυναίκα στο κρεβάτι ή την αγκαλιά μας…

1. Γιατί είμαι τόσο νευρικός δίπλα τους;

Πολλοί νιώθουν, ή ένιωθαν έστω, ιδιαίτερα νευρικοί κάθε φορά που βρίσκονταν σε μια
παρέα με αρκετές κοπέλες. Είναι κλασσικό δείγμα απειρίας και συμβαίνει επειδή
φτιάχνουμε σενάρια με το μυαλό μας τα οποία δεν ανταποκρίνονται σε καμία περίπτωση
στην πραγματικότητα. Μη νομίζεις πως εκείνη τη στιγμή είσαι το κέντρο του κόσμου και
όλες θα παρατηρήσουν και την πιο μικρή λεπτομέρεια που θα κάνεις λάθος. Χαλάρωσε, και
να είσαι απλά ο εαυτός σου…

1/7

10 σκέψεις που κάνουν οι άντρες όταν πλησιάζουν μία γυναίκα
Συντάχθηκε απο τον/την inaoussa
Δευτέρα, 09 Σεπτέμβριος 2019 03:13

2. Γιατί δεν μπορώ να προσεγγίσω μία κοπέλα;

Πάνω κάτω, ισχύουν τα ίδια με παραπάνω. Είναι ο φόβος της απόρριψης αυτός που μας
απωθεί να κάνουμε την κίνηση. Δεν υπάρχει εύκολη λύση εδώ. Το μόνο που μπορώ να σου
προτείνω είναι να σφίξεις τα δόντια και να το κάνεις. Μια κι έξω. Άλλωστε, όσες
περισσότερες χυλόπιτες φας, τόσο μεγαλύτερη η ανοσία σου αργότερα…

3. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να την ρίξω;

Είναι μία ερώτηση που γίνεται πολύ συχνά και το ακόμη πιο περίεργο είναι ότι δίνεται
απάντηση συχνά. Μα είναι ξεκάθαρο πως δεν υπάρχει απάντηση. Ένας τρόπος που πέτυχε
για μένα δε σημαίνει ότι θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα και σε σένα. Και τούμπαλιν. Επιμένω,
παρέμεινε ο εαυτός σου, χώσου χωρίς άγχος και ότι είναι να γίνει, θα γίνει!

4. Αν πει ναι και δεν την ικανοποιήσω;
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Είναι μακράν η πιο χαζή φοβία που έχει ένας άντρας. Ταυτόχρονα όμως, είναι και πολύ
συνηθισμένη αφού υπό καθεστώς πίεσης (φλερτ) καταλήγουμε να κάνουμε τις χειρότερες
δυνατές σκέψεις. Σκέψου λίγο ψύχραιμα όμως. Ακόμη δεν ξέρεις το όνομά της, με τι
ασχολείται και ποια είναι η αγαπημένη της μουσική ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ να σκέφτεσαι ότι
το σεξ μαζί σου δε θα την αφήσει ικανοποιημένη;

5. Πώς να πάρω τον αριθμό της;

Το ερώτημα δεν είναι πως θα τον πάρεις αλλά πως θα την κάνεις να θέλει να στο δώσει.
Υπάρχει μεγάλη διαφορά πραγματικά. Μπορείς να ζητήσεις τον αριθμό και οι πιθανότητες
να τον αποκτήσεις είναι 80%. Τι ποσοστό όμως θα σου απαντήσει στο μήνυμα που θα της
στείλεις; Εκεί είναι το ερώτημα… Οπότε μη βιαστείς να τον ζητήσεις. Πρώτα γνώρισέ την,
άφησέ την να γνωρίσει εσένα, δημιούργησε μία «σχέση» μαζί της και πέρνα στο επόμενο
επίπεδο.

6. Γιατί δε μπορώ ποτέ να προχωρήσω στο επόμενο επίπεδο;

Αυτό κι αν είναι ζήτημα. Πολλοί έχουμε το θάρρος να μιλήσουμε με μία κοπέλα, να της
δείξουμε τον ωραίο χαρακτήρα μας και να πάρουμε το τηλέφωνό της. Και μετά; Τα
παραπάνω δεν αρκούν σε μία γυναίκα για να καταλάβει ότι την θέλεις ερωτικά. Αν
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κωλώσεις να κάνεις το βήμα από την αρχή θα βρεθείς σε μία κατάσταση friend zone που
τόσο πολύ σιχαινόμαστε. Το θέλεις; Δε νομίζω…

7. Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να τη φιλήσω;

Το έχω σκεφτεί τόσες και τόσες φορές. Τώρα όμως που είμαι ψύχραιμος λέω: Υπάρχει
τέτοια στιγμή; Φυσικά και όχι! Άλλες το θέλουν μετά από 30 δευτερόλεπτα γνωριμίας και
άλλες μετά από 3 μήνες. Οπότε η λύση είναι μία, κάν’ το όταν το ένστικτό σου, σου δώσει
το οκ. Μη φοβηθείς και σε καμία περίπτωση μη σκέφτεσαι τι θα γίνει αν τραβηχτεί. Η σκέψη
και μόνο είναι ικανή να καταστρέψει τα πάντα. Είσαι ο άντρας, πρέπει να έχεις τα κότσια!

8. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να πιάσω την κουβέντα;

Α, εδώ έχουμε την πιο εύκολη λύση όλων των προβλημάτων. Ο καλύτερος τρόπος να το
κάνεις είναι ταυτόχρονα και ο πιο απλός. Αρκεί ένα υπέροχο: «Γεια σου, είμαι ο Κώστας.
Εσύ;»
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9. Πού να την πάω στο πρώτο μας ραντεβού;

Χμ, εδώ η απάντηση είναι λιγάκι πιο πολύπλοκη. Βασικά εξαρτάται από το ποιος είσαι εσύ
και τι χαρακτήρα έχεις. Σε περίπτωση που αγχώνεσαι με τις γυναίκες, έχεις έλλειψη
αυτοπεποίθησης και φοβάσαι ακόμη και τον ίσκιο σου τότε θα σου πρότεινα ένα μπαράκι. Ο
χαμηλός φωτισμός και η μουσική σε συνδυασμό με το αλκοόλ (με μέτρο πάντα) και τον
κόσμο γύρω σας θα σε κάνει να αισθανθείς πιο δυνατός και σίγουρος για τον εαυτό σου.
Είναι η ασφάλεια που σου προσφέρει τέτοιου είδους ατμόσφαιρα και σε κάνει να
πραγματοποιήσεις το μεγάλο βήμα σαφώς πιο εύκολα.

Από την άλλη, αν είσαι πιο «έμπειρος» σε ανάλογες καταστάσεις μπορείς να πας για
δείπνο ή κάτι άλλο πιο πρωτότυπο. Αν έχεις «καλή απόδοση» τότε είναι σίγουρο πως θα
εντυπωσιάσεις την παρτενέρ σου…

Μία τρίτη λύση είναι ο κινηματογράφος. Έχεις κι εκεί τον χαμηλό φωτισμό και την
κοσμοπλημμύρα γύρω σου απλά απουσιάζει το αλκοόλ. Παράλληλα, είναι μία επιλογή που
σας επιτρέπει να κάνετε αρκετά πράγματα μετά. Από το να παίξετε ηλεκτρονικά στο
ισόγειο του κινηματογράφου μέχρι να καταλήξετε στον καναπέ του σπιτιού σου.

10. Γιατί δε μου απαντάει στα μηνύματα;
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Επανερχόμαστε σε αυτό που έλεγα παραπάνω με τον αριθμό τηλεφώνου. Το θέμα δεν είναι
να τον πάρεις απλά. Το θέμα είναι να θέλει να στον δώσει και να περιμένει μήνυμά σου.
Διαφορετικά θα πρέπει να αντιμετωπίσεις την κατάσταση όπου της στέλνεις και …ούτε
φωνή ούτε ακρόαση.

Ας ξεκινήσουμε από το γεγονός. Για να μη σου απαντάει ένα πράγμα είναι σίγουρο. Δε σε
γουστάρει σαν τρελή. Όσο σκληρό και να ακούγεται, αυτή είναι η αλήθεια. Μπορεί να μην
είναι σίγουρη ακόμη ή μπορεί να μη σε θέλει καθόλου. Και στις δύο περιπτώσεις, αυτό που
πρέπει να κάνεις εσύ είναι να σταματήσεις να κάνεις σα μαλάκας!

Αν είναι μπερδεμένη τότε χρειάζεται χώρο και χρόνο να σκεφτεί. Σίγουρα όχι εσένα να της
τα πρήζεις κάθε λεπτό. Εκεί είναι που θα διευκολύνεις την απόφασή της. Φυσικά, την
ΑΡΝΗΤΙΚΗ της απόφαση. Αν πάλι, δε σε θέλει τότε όσα μηνύματα και να στείλεις χάνεις
και τους ελάχιστους πόντους που είχες στα μάτια της. Αποχώρησε με περηφάνια και
σωστούς τρόπους και ΙΣΩΣ της κάνεις τόσο καλή εντύπωση που θα επανέλθει η ίδια. Ποτέ
δεν ξέρεις, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία…

Δες ακόμα: men

πηγή:neopolis.gr
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