
Як справити враження і зацікавити дівчину?

      

Питання, треба сказати, що йде через століття. Всі чоловіки рано чи пізно задаються
таким питанням. Начебто немає нічого легше. Але чоловіча та жіноча природа настільки
різні, що чоловіки до цих пір не можуть знайти відповіді.

А відповідь досить банальна і проста – її треба здивувати, вразити, захопити, придумати
і зробити в житті казку. Та тільки казка у кожної своя. От і мучаться чоловіки, з давніх
часів, до цього дня.

Зацікавленість дівчини залежить від багатьох факторів: її уяви, соціального статусу,
бачення світу, характеру, звичок, способу життя, дитинства, проблем, роботи,
пристрастей, бажань, смаків, уявлення про те, якою повинна бути казка. Таких
можливостей може бути дуже багато, треба просто дуже бажати зацікавити обрану
дівчину.

Як справити враження і зацікавити дівчину?

Для цього існує безліч варіантів:

- Подарувати букетик справжніх, не віртуальних, пересланих по інтернету, фіалок;

- Написати на асфальті, під її вікнами, слова «Я тебе Люблю!» Фосфорісцентной
фарбою;

- Прислати або вручити особисто в руки величезного плюшевого зайця з букетом,
кульками, тортом, морозивом, конфетті або з кумедною пісенькою, стоячи під її вікнами,
в день народження;

- Подати ранкову каву в ліжко, якщо у Вас вже є туди доступ;
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- Написати романтичного листа, записку і вислати поштою, але краще передати з
подарунком;

- Подарувати квитки в театр на улюблену виставу або запропонувати вирушити разом у
круїз;

- Надати безкорисливу допомогу в скрутну хвилину, вирішити побутові проблеми:
полагодити машину, відремонтувати кавоварку, вбити цвях, знайти школу для дитини,
репетитора або підшукати дівчині роботу;

- Прислати листівку з віршами, таємничий подарунок або загадкову записку із
запрошенням на романтичну вечерю або вечірку;

- Запропонувати романтичну вечерю на природі;

- Виявляти інтерес до бажаного об’єкту;

- Висловити бажання мати дитину від неї, сказане після випадкового сексуального
зв’язку, або запропонувати вийти заміж;

- Сказати прості, але дуже важливі і необхідні три слова.

Бажання зацікавити дівчину повинно носити суто позитивний, ненав’язливий, щирий
характер, інакше це все викличе негативний ефект.

Щоб зацікавити дівчину необхідно її дуже добре взнати: вивчити її життя до появи
конкретного чоловіка, бажання, прагнення, уявлення, бачення світу, уподобання, смаки
щодо чоловічої статі. Джерел пошуку інформації, в століття повальної комп’ютеризації,
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предостатньо. А опинитися поруч, з бажаною дівчиною, в потрібний час і в потрібному
місці з відповідним ключиком, вже справа техніки.

Так, і ще питання: для чого вам це потрібно? Основне в бажанні зацікавити дівчину – це
щирість намірів.

                

 3 / 3


