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Najveći problem seksi žena jest taj da im se muškarci stalno upucavaju i imaju veliki izbor.
Kako biste uspješno osvojili jednu zgodnu, samouvjerenu i samostalnu ženu, morate se izdvojiti
iz gomile i učiniti nešto posebno. Donosimo vam nekoliko smjernica, ali ostalo je na vama.

1. Koketirajte sa svima
Tajna pravog šarmera je ta da on koketira sa svim ženama, a ne samo s onima koje mu se
sviđaju. Bez obzira radi li se o kolegici s posla, teti u dućanu, sredovječnoj susjedi ili
potencijalnim trofejima, nabacite osmijeh, super spiku i budite zanimljivi. Ali oprez, nemojte
pretjerati jer biste u suprotnom mogli biti zapamćeni kao "ljigavac koji stalno dosađuje". Važno
je držati se umjerenosti.

2. Budite samouvjereni
Nećete daleko stići kod seksi žene ako ne zračite samopouzdanjem! Vjera u sebe je jednako
afrodizijak kao humor ili dobro tijelo. Zbog toga ste privlačni suprotnom spolu. Frajeri koji
provedu večer stidljivo gledajući žene i bježeći od njihovog pogleda će sigurno dobiti štangu,
dok će samouvjereni muškarci koji nepoznatim ženama daju do znanja kako im se sviđaju dobiti
broj telefona ili spoj.

3. Izazivajte ju
Iako pripadnice nježnijeg spola to nikada neće priznati, obožavaju kada ih izazivate i zezate.
Zašto? Jer na taj način njihov libido prebaci u petu brzinu. Možda će se objektivnim
promatračima činiti kako se ponašate arogantno i bezobrazno, ali ako prihvati igru, vašoj će
odabranici biti jasno s kime ima posla. U većini slučajeva će prihvatiti igru, a ako ne prihvati,
onda nije prava seksi mačka koju tražite.

4. Preuzmite inicijativu
Bez obzira o čemu se radilo, žene vole muškarce koji se ne boje preuzeti inicijativu. Nemojte
čekati i čekati i čekati (osim ako ne želite kružiti kao morski pas i u zadnji tren napasti svoju
žrtvu). Uvijek postoji neki zanimljiv način kako prići djevojci koju ne poznajete. Predložite joj spoj
i prije nego što vas stigne otpiliti, navedite vrijeme i mjesto na koje ju biste htjeli izvesti. Time
ćete joj pokazati kako ste promislili prije otvaranja ustiju (vrlo bitno!) i pokazati da ste čovjek od
akcije, a ne riječi.
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5. Okružite se prijateljicama
Žene će prije zamijetiti muškarca koji je u društvu prijateljica, nego onog u čoporu prijatelja.
Zaključit će kako imate poželjne kvalitete jer se inače ne biste družili s toliko žena, a rijetko koji
muškarac može biti dovoljni muževan da izađe u apsolutno ženskom društvu. Pretpostavit će
kako razumijete žene, što je već jedan veliki plus za vas.

Pruzeto s www.ordinacija.hr
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