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1. Βγαίνουν «τυφλά ραντεβού»

Πρώτο φάουλ: τα ραντεβού στην τύχη! Δεν έχω ακούσει μεγαλύτερη μαλακία στη ζωή μου.
Η πραγματική ζωή, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τη Χολιγουντιανή! Το γεγονός πως
σε όλες τις ρομαντικές κομεντί, οι καλύτερες σχέσεις ξεκινούν από ένα τυχαίο ραντεβού δε
σημαίνει πως το ίδιο συμβαίνει και στην πραγματικότητα. Πρώτα απ’ όλα, αυτά τα ραντεβού
είναι πάντοτε μέσα στην αμηχανία. Τι συμπέρασμα να βγάλει ο ένας για τον άλλον; Έπειτα,
με τι κριτήρια θα επιλέξεις αν θα τον δεις και δεύτερη φορά; Θα τον εκθειάσεις απλά και
μόνο επειδή έκανε ένα πράγμα σωστά ή θα το θάψεις επειδή υπέπεσε σε κάποιο λάθος;
Θεωρείς πως αρκεί κάτι τέτοιο για να πάρεις την απόφασή σου; Πολύ αμφιβάλλω.
Προσωπικά, θεωρώ πως το καλύτερο που μπορεί να κάνει μια κοπέλα, είναι να βρει τον
«υποψήφιο γαμπρό» στον κύκλο της. Κάποιον τον οποίο ήδη ψιλογνωρίζει και ξέρει πού
κινείται και πώς σκέφτεται. Είναι η ασφαλέστερη διέξοδος θαρρώ...

2. Προσπαθούν να του δείξουν πως «δεν είναι σαν τις άλλες»
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Αυτό που το πας; Όλες οι κοπέλες έχουν χωρίσει τον γυναικείο πληθυσμό σε δύο
κατηγορίες. «Οι άλλες» και «αυτή με τις κολλητές της». Οι μεν «άλλες» είναι ότι χειρότερο
κυκλοφορεί πάνω στη Γη κι όσο πιο μακριά μείνουν οι άντρες από αυτές, τόσο το καλύτερο.
Οι δε κολλητές, είναι ...κολλητές οπότε δεν κοιτούν δεν αγγίζουν. Ποια μένει; ΑΥΤΗ! Η μία
και μοναδική. Η εκλεκτή. Η διαφορετική. Το άλλο μισό του άντρα, που τόσο καιρό
αναζητούσε. Όχι αγάπες μου, δεν πάει έτσι το σύστημα. Δεν είστε κάτι σε θηλυκό Μεσσία.
Η κάθε κοπέλα έχει τη δική της αξία και πάνω σε αυτή θα πρέπει να επενδύσει. Άλλη θα
ταιριάξει μαζί μου, άλλη με κάποιον άλλο. Αυτό όμως, δε μειώνει ούτε τη μία, ούτε την
άλλη. Αντίθετα, η διαφορετικότητα, είναι που μας ελκύει τόσο. Για αυτό, σε περίπτωση που
εσείς νιώθετε οκ με τον εαυτό σας να κάνετε σεξ μετά τον πρώτο μας, κοινό,
κινηματογράφο, τότε κάντε το. Κι αν σας επιλέξω, καλώς. Αν όχι, εγώ θα χάσω. Το ίδιο
ισχύει κι αν δε θέλετε να καταλήξετε στο κρεβάτι μαζί μου τόσο εύκολα. Επιτέλους, χτίστε
τη συμπεριφορά σας με βάση τη δική σας προσωπικότητα κι όχι με βάση αυτό που κάνουν οι
άλλες. Αυτές οι γυναίκες, λείπουν πραγματικά εκεί έξω...

3. Τον ...ψάχνουν

Ω, ναι! Οι λεγόμενες και «απεγνωσμένες». Αυτός είναι ο πιο σίγουρος τρόπος να χάσεις το
παιχνίδι. Και μάλιστα, θα το χάσεις από κάθε άποψη. Γιατί, και στο κρεβάτι θα σε ρίξει ο
άλλος για να ικανοποιήσει τις ορέξεις του και θα βγει έξω να πει «α, την έχω πάρει αυτή, με
παρακάλαγε» και δε θα σου προσφέρει τίποτα από αυτά που θα ήθελες. Ναι, συμφωνώ,
αυτοί οι τύποι είναι ποταποί. Από την άλλη όμως, εσύ φταις που του έδωσες το δικαίωμα
να παίξει με αυτόν τον τρόπο μαζί σου. Καταλήγωντας, ο πιο σίγουρος τρόπος να κάνεις
λάθος επιλογή είναι να βιάζεσαι να επιλέξεις και να το δείχνεις αυτό. Πρόκειται για
αδύνατο σημείο το οποίο όλο και κάποιος θα εκμεταλλευτεί. Άλλωστε, τα καλύτερα
έρχονται εκεί που δεν το περιμένεις. Εκεί, που απλά καταθέτεις τα όπλα...
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