10 praktycznych sposobów na
podryw*
1. Spojrzenie / Uśmiech
Spojrzenie, to broń nie zawsze doceniana przez
kobiety, a takie zalotne spojrzenie spod rzęs działa
skutecznie na każdego faceta. Oczywiście należy
dobrze poćwiczyć przed próbą generalną na „ofierze”.
Uśmiech, to najskuteczniejsza broń każdego faceta,
chyba że „babka” to odporna podrywaczka, no ale
może się on okazać i tak obezwładniający.

2. Mini / Garnitur
Mini, to atrybut dla kobiety, oczywiście, takiej co ma
ładne nogi i dość atrakcyjnie w niej wygląda, ale nie
zawsze, wszystko zależy od tego, jak się w niej
czujesz, jeśli dobrze, to nawet mała nadwaga nie
stanowi przeszkody, zwłaszcza gdy facet wygląda na
zainteresowanego.
Garnitur, to niewątpliwie dobry atut dla faceta, ale pod
warunkiem, że czuje się w nim dobrze, albo
przynajmniej „spoko”. Kobiety uwielbiają też
krawaty.

3. Ściemka / Ściemka
To broń skuteczna w obu przypadkach. Oczywiście
musi to być efektowna sprawa i nie może nikogo
ranić. Czytaj więcej w dziale „Skąd my się znamy?”

4. Skąd my się znamy?
Skuteczna metoda na poznanie kogoś, kto nam się
podoba, albo kogo bardzo byśmy chcieli poznać.
Oczywiście, jeśli osoba tego nie „kupi” lub nie chce
się poznać, należy kulturalnie zrezygnować, ale nie
zaszkodzi zostawić jej numeru.

5. Dzyń... / Drink?
Dzyń..., to dobra gra dla kobiet, które pomyliły
numery telefonów.
Drink? Albo propozycja, „Może chcesz drinka?”
działa na kobiety przy każdym barze.

6. Podwójna randka
Może ją zaplanować zarówno kobieta, jak też
mężczyzna, pod warunkiem, że osoby „wrobione” w
ciemno się zgodzą na spotkanie.

7. Musisz mi pomóc w...
To skuteczna metoda na poderwanie faceta, ale nie
koniecznie bywają także kobiety, które lubią

przychodzić z pomocą.

8. Rozejrzyj się wokół siebie
Może się okazać, że w otoczeniu jest ktoś kto Ci się
spodoba lub już Ci się podoba, no to chyba czas
przetestować powyższe metody?

9. Klub dla singli
Niektórzy twierdzą, że to akt desperacji, ale nie
koniecznie, trzeba się do tego nadawać, mieć
nastawienie, ale nie zaszkodzi bywać, tu i ówdzie,
można przecież kogoś poznać, jeśli się jeszcze nie zna
kogoś godnego uwagi.

10. Wesele w rodzinie
To jedna z najlepszych metod na poznawanie nowych,
dość ciekawych ludzi, a czy coś z tego wyjdzie, to się
dopiero okaże, co wcale nie znaczy, że w przypadku
nie poznania nikogo nie można się po prostu pobawić.
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