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Minden jog fenntartva!

Bevezetés
Problémáid vannak a nőkkel, vagy egyáltalán nincs is semmilyen nő

az életedben? Belefáradtál abba, hogy folyton lapátra tesznek? Egyszerű
és könnyen követhető tanácsot szeretnél arról, hogyan válj egy csajozó
művésszé és hogyan érd el, hogy a nők teljesítsék legvadabb álmaidat is?
Hogyan tartsd meg életed szerelmét, hogy soha ne is álmodozzon más
férfiról? Hogyan éld le vele az életed?

A fiatalok rendszerint arra összpontosítanak, hogyan szedjék fel  a
csajokat. Aztán mikor túl vannak pár tucat barátnőn és szeretőn rájönnek,
hogy valahogy mindig ugyanaz a probléma; hogy a baj inkább bennük van,
semmint a lányokban. Majd rájönnek, hogy nem is kellene évente húsz
nőt  felszedniük  ahhoz,  hogy  legyen  nekik  egy,  inkább  csak  tudniuk
kellene megtartani azt, akit akarnak.

Látva,  hogy a  mai  fiatalok  ugyanolyan (vagy még rosszabb)  buta
hibákat követnek el, mint korábban én, miközben azt hiszik, megtalálták a
bölcsek  kövét  az  okostelefonjukban,  azt  kell  mondjam,  ezt  a  könyvet
muszáj volt megírnom. A hogyan szedjünk fel csajokat kérdésnél sokkal
tovább menve megpróbáltam választ  adni  az összes helyzetre,  amit  a
nőkkel  kapcsolatban  átélhetsz  –  a  felszedésüktől  kezdve  egészen  a
házasságig. Ez a könyv tehát nemcsak annak szól, aki szeretne végre egy
barátnőt, hanem annak is, aki boldogabbá és működőképessé szeretné
tenni a már meglévő kapcsolatát.  Választ  kapsz a kérdésre,  hogy mit
tegyél bizonyos helyzetekben, és arra is, hogy miért. És minden benne
van,  amit  a  szülőknek  el  kellene  mondaniuk  a  párkapcsolatokról,  de



mégsem teszik. Elsősorban fiúknak és férfiaknak szól, mindazonáltal a
lányok is megtanulhatják belőle, hogy mit keressenek a fiúkban és mit
várhatnak tőlük.

Ez se nem mesekönyv, se nem egy nőellenes gúnyirat. Ez egy tömör
útmutató, ami használatra való: átolvashatod minden alkalommal, amikor
jobb tanácsra van szükséged, mint amit a barátaidtól kaphatnál.



I. RÉSZ: ELMÉLET
Hamisadatok

Adhatom neked a legjobb tanácsokat, de ha téves hiedelmek vannak
mélyen  bevésve  a  fejedbe,  akkor  semmire  se  mész.  Nézzük  a
legközönségesebb  hülyeségeket:

1. Mindannyian a majmoktól származunk.

Nos,  nem. Nem csak állatok vagyunk,  és a nő sem csak segg és
mellek.  A  szex  fontos,  és  ha  jól  meg  akarod  tanulni,  elolvashatod  a
Kámaszútrát  és  minden  olyasmit.  De  hidd  el,  a  farkad  mérete  a
legkevésbé fontos dolog a csajozásban vagy abban, hogy működik-e a
kapcsolatod. Minden személynek vannak céljai, motivációi és érzései, és
itt ezekre próbálunk figyelni. Kezeld a nőket állatként, és biztos lehetsz
benne, hogy sok-sok repülő tányérral és vázával fogsz találkozni életed
során.

2. Mindannyian egyenlők vagyunk.

Ez  megint  egy  jó  kis  hülyeség.  Mint  emberi  lényeknek,
mindannyiunknak vannak céljai és jó ötletei, és mind képesek vagyunk
bámulatos dolgokat létrehozni – ebben a vonatkozásban sosem szabad
megengednünk, hogy bárki elnyomjon egy másik embert. De férfiaknak és
nőknek különböző testük van, amik különböző célokat szolgálnak. Csak a
nők képesek gyermeket szülni és táplálni. A férfiak viszont rendszerint
magasabbak és erősebbek, ami alkalmassá teszi őket, hogy megvédjék
családjukat.  Tisztában  kell  lennünk  azzal,  hogy  ezek  a  különbségek
más-más igényekkel, szükségletekkel és hormonszintekkel járnak együtt,
és  fel  kell  készülnünk  e  különbségekből  adódó  konfliktusok  helyes
kezelésére.

Sétálj csak oda bármelyik sokszorosan elvált liberális aktivistához, aki
amellett ágál, hogy 100% egyenlők vagyunk minden értelemben és úgy is
kell  kezelni  minket  minden  esetben,  és  kérdezd  meg,  mi  van  az  ő



feleségével! Rögtön fintorogni fog, és elmondja majd neked, hogy „ó, fiú…
a nőket nehéz megérteni… majd te is megérted később, tudod…” Na,
erről ennyit; hagyd az ehhez hasonló hülyeségeket, és használd a józan
eszed.  Persze  nem  csak  a  liberálisokról  van  szó,  a  konzervatívok  is
megérik  a  pénzüket  a  főzz  és  takaríts-féle  gondolkodásukkal.  Próbáld
magad távol tartani az ezekhez hasonló szélsőségektől.

3. Sosem bánthatod meg a nő érzéseit.

Nem  a  legjobb  kezdés  vérig  sérteni  valakit,  és  nyilván  nem  a
sértegetésre építesz egy kapcsolatot. De az élet olyan, hogy néha meg
fogod és néha meg kell bántanod a másik embert. És ebben semmi rossz
nincs mindaddig, míg jó okkal teszed és mindkettőtök hasznára. És nem
durván,  hogy tovább ronts a dolgokon,  hanem tisztelettel,  hogy javíts
rajtuk.

4. Te is megtalálod a nagy Ő-t, ha elég türelmes vagy.

Valószínűleg  tényleg  lesz  barátnőd  előbb-utóbb,  amennyiben  a
türelem a legnagyobb erényed, de az már koránt sem biztos, hogy ő lesz
számodra  a  megfelelő.  A  válások  nagy  száma  alapján  azt  hiszem
kijelenthetjük, hogy elég kevés ember tengeti napjait élete szerelmével.
Ez ugyanis megkövetel bizonyos tevékenységeket és áldozatokat: tudnod
kell, kit keresel, fel kell rá készülnöd, meg kell találnod, fel kell szedned
és természetesen meg is kell tartanod. Ez a könyv ezen tevékenységek
mindegyikében segíteni fog neked.

Az indítékok megértése
Különböző  testeknek  különböző  szükségleteik  vannak.  A  férfiak

erősebbek, és időnként szükségét is érzik annak, hogy ezt fitogtassák.
Verekedések, extrém sportok, háborúk – kinek-kinek igényei szerint. A
gyerekszüléshez  azonban  inkább  egy  nyugodt  és  biztonságos  hely  az
ideális, semmint egy kegyetlen háború frontvonala. Ezért a nők szeretik
az állandóságot és a biztonságot – legalábbis legbelül így éreznek. És itt
egy  hatalmas  következetlenséggel  találkozhatunk.  Én  arról  próbállak
meggyőzni,  hogy  a  nők  a  hosszútávú  megoldásokat  és  a  biztonságot
keresik,  viszont  ezzel  szemben  te  azt  tapasztalhatod,  hogy  csak  a



rövidtávú dolgokról és a jelenről beszélnek. „Vigyél el ide, vigyél el oda,
vedd meg nekem ezt a gyűrűt, menjünk moziba, meg kell csináltatnom a
körmeimet” és a többi és a többi. De ez mind csak hülyítés, ne hagyd
magad összezavarni. Tehát ez minden, amit erről tudnod kell: mindig csak
a  rövidtávról  beszélnek,  de  ettől  függetlenül  kizárólag  a  hosszútáv  a
fontos.  Ez  a  legfontosabb  szabály  a  nőkről,  úgyhogy  tanuld  meg jól.
Jobban el fogom mindezt magyarázni a következő fejezetben.


