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 המפתח להצלחה עם נשים

  ,שלום קורא יקר

נכתב על ידי קבוצת אנשים, שחקרו התנהגויות, תפיסות וצורות מדריך זה 

נשים.  עםמחשבה של אותם הגברים, שיש להם הצלחה יוצאת דופן 

הממצאים היו מדהימים ומהווים את הסודות שרוב הגברים אפילו לא 

  מעלים בדעתם. 

לראות המדריך הזה לא קצר. הוא מבוסס על הרבה תובנות, אתה יכול כמו ש

הזמן  –ם ובדיקות בשטח. אבל דבר אחד אני יכול לומר בוודאות פידבקי

שתעשה בעצמך  שאתה תשקיע בקריאה שלו, יהיה ההשקעה הטובה ביותר

  ובזוגיות שלך בשנה הקרובה.

אתה לא תצא אותו האדם או עם אותה לאחר הקריאה  דבר אחד בטוח:

  . היוםגברים והתקשורת ביניהם, כפי שיש לך נשים, השקפת העולם על 

הולך להפתיע אותך ולשנות את חייך בתחום ההצלחה עם נשים המדריך הזה 

אותך מהר מאוד  יקחבסוף המדריך תמצא הצעה מיוחדת שת מקצה לקצה.

  כמה מדרגות למעלה, לקראת המטרות שלך.

  
  !תהנה מהקריאה
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 המפתח להצלחה עם נשים

  אף אחד לא נולד מצליח, 

  אבל כל אחד יכול להגיע להצלחה

כאשר התחלתי להיחשף לעולם הנשים והגברים, הבנתי שאני בתור נער 

, הרבה מהןבאותה תקופה, רוצה מאוד להיות מוקף בבחורות ולשכב עם 

זה לא היה קורה מעצמו וגם לא היה לי מושג איך  אבל משהו לא מסתדר לי.

 להגיע לזה.

שאלתי את עצמי שאלה שהסתבר מטרידה גברים נוספים רבים. באותה 

תקופה אמרתי לעצמי, הרי אם יש לנו אינסטינקט להתרבות ואנחנו ה

אמורים למצוא בת זוג ולהיות איתה, אם כל זה מגיע מן הטבע, איך יכול 

להיות שאין לי מושג מה לעשות ואיך? איך יכול להיות שאני לא יודע להשיג 

ה הגלגל, ז בחורות? הרי אם זה אמור להיות טבעי ולא צריך להמציא פה את

ולהעלות  למה זה בכלל צריך להטריד אותי . אז..פשוט צריך לבוא מעצמו

 ?אצלי בראש כל כך הרבה שאלות, דאגות ורגשי חוסר שביעות רצון

כמה שנים מאוחר יותר, נחשפתי לתחום של אומנות הפיתוי וראיתי שיש 

. אבל עדיין אותוזה ויש גברים שלומדים הנושא האנשים שמלמדים את 

מי שאם זה צריך לבוא מעצמו, אם כל זה צריך להיות טבעי אמרתי לעצ

 כחלק מתהליך שימור הגזע בטבע, איך יכול להיות שאני צריך ללמוד את זה

 ? בצורה מלאכותית

בשלב זה התחיל להתגלות קצה החוט לשאלה שהעסיקה אותי שנים. 

התחלתי לחקור את הנושא לעומק מכל כיוון מדעי שרק יכולתי, בדקתי 

הביולוגי, מהכיוון האתולוגי, ואף נכנסתי לעומק הפן הפסיכולוגי  מהצד
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 המפתח להצלחה עם נשים

והגעתי להרבה תשובות ששפכו אור אמיתי על הדברים. חלק מהדברים 

 הללו, אני רוצה לחלוק איתך כאן. 

אם זה אמור להיות טבעי, אם  .תייאני רוצה להתחיל דווקא מהשאלה שהעל

מסתבר שהתשובה די  זה צריך לבוא מעצמו, למה צריך ללמוד את זה?

 פשוטה.

הטבע והאינסטינקטים שלנו, נתנו לנו את הדחף להיות עם נשים, את הרצון 

דרך הוראות ברורות ולנו  ןלא נתהטבע אבל  .ולהיות בקרבתןאותן  "לכבוש"

, במיוחד במציאות ולהשיג את מטרותינולממש את הדחף הזה  חד משמעית

 . החברתית המודרנית והלא פשוטה

את דפוסי ההתנהגות שבעזרתם נממש את הדחפים, ואת הדרך להגיע לשם 

מהאנשים שאליהם אנו נחשפים החל ומהחברה, אנו לומדים מהסביבה, 

בצורה לא מודעת. למידה לא מודעת הינה למידה של זאת לומדים מהילדות. 

כל ילד מגבש אישיות של ההתנהגות שאנחנו רואים סביבנו.  וחיקויתצפית 

שהוא בא באינטראקציה ודפוסי מחשבה והתנהגות בעזרת צפייה באנשים 

 במהלך החיים ובעיקר בתחילתם.איתם 

אם גבר נולד למשפחה שמרנית עם צורת 

וגדל  שלא עודדה הצלחה עם נשיםחיים 

בסביבה בה לא ראה דוגמאות לכך, הוא לא 

סיגל לעצמו את הדפוסים של אותם 

האנשים המצליחים עם נשים. פשוט לא הייתה לו סביבה ללמוד ממנה ולכן 

, כדי לגרום לבחורה זו או אחרת להימשך נכון לעשותואיך הוא אינו יודע מה 

  אליו.

אנשים יסגלו לעצמם את 

הדפוסים האופייניים 

 .בה הם נמצאים לסביבה
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 המפתח להצלחה עם נשים

ר ללמוד את כל זה? מהסרטים ההוליוודים? אז מאיפה גבר כזה אמו

מהטלוויזה? משעורי חינוך? או אולי הוא צריך לקרוא ספר על איך באים 

 ילדים לעולם?

יעץ עם חבריו, מפני שגם הם אינם יגבר שנמצא בסביבה שכזו אינו יכול להת

 לרוב יודעים מה נכון לעשות. אני בטוח שהם ישמחו לתת לו עצה אך גם הם

 אותה הסיטואציה.נמצאים ב

את ההורים נהוג שלא לשאול ואף על פי שבשנים האחרונות הדברים נהיו 

יותר פתוחים, עניין הנשים והגברים הוא נושא שלא נהוג לדבר עליו 

במשפחה. עד לפני מספר שנים זה היה נושא שלעולם לא העלו בשיחות בין 

 הורים לילדים.

אינם מיוחדים. הם פשוט  שכן מצליחים בצורה "טבעית", הגבריםאותם 

ואת  צורות ההתנהגות המתאימותמהם למדו את  ,גדלו בסביבה של אנשים

סיון, היו להם דוגמאות יתפיסת העולם הזאת. היו להם תמריצים לצבור נ

של אנשים אחרים ללמוד מהם והם בעצמם עם הזמן, הגיעו להרבה תובנות 

זה בכלל לא ביג דיל  עבורם סיון בתקשורת ופלירטוט עם נשים.יוצברו נ

לגשת למישהי, לדבר איתה, להדליק אותה ולהמשיך את הערב והלילה 

  ביחד.

מכאן, אם נולדת וגדלת בסביבת גברים שמצליחים עם נשים, כנראה שלמדת 

את הדפוסים שלהם והיום אתה מלומד ומצליח בתחום, אך אם לא גדלת 

תם הגברים שלא בסביבה כזו, סביר להניח שאתה אחד מאיתנו, אחד מאו

  פו לכך בצורה טבעית והולכים ללמוד את זה כמו כל נושא אחר בעולם.שנח

התובנה הראשונה שאיתה אני רוצה שתצא לאחר קריאת עמודים אלה, 

  שאפשר ללמוד להצליח עם נשים!היא 



 

-7- 

 

 

 המפתח להצלחה עם נשים

עצמי. כל מה שאני יודע היום, באני אומר לך את זה, כי עברתי את התהליך 

כל ההבנה לגבי הטריגרים שוגרמים כל מיומנויות התקשורת שלי עם נשים, 

לנשים להימשך אלי, כל הידע לגבי המבחנים שנשים מציבות לכל גבר וכיצד 

נרכשו בעזרת לימוד ותרגול אינטנסיביים. לכן לא משנה בן לעבור אותם, 

, גם אתה יכול ללמוד ה אתה מתחילומאיזו נקוד כמה אתה, מה הרקע שלך

להצליח עם נשים. תמשיך לקרוא את העמודים הבאים ואני מבטיח שאוכל 

  את הדרך להצלחה שלך. ,להראות לך
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 המפתח להצלחה עם נשים

  עבור לאסכולת המצליחנים והחל לפעול

בזמן האחרון אני שומע הרבה גברים שמנסים לתרץ לי למה אסור ללמוד את 

ים שכל התהליך צריך לקרות באופן נושא התקשורת עם המין השני וטוענ

 טבעי.

רוב הגברים מאמינים שהגבר צריך להכיר מישהי באופן מקרי. אסור 

שהכל צריך לבוא משמיים, הרי כך נוצרת מאמינים שהתהליך יהיה מתוכנן ו

 האהבה!

  

 טבעיות, בוא נחשוב רגע מה זה אומר

צריך לבוא  כמו שרוב הגברים מבינים אותה, אומרת שהכל "טבעיות"

מעצמו, שאנחנו לא מוכנים לקחת אחריות על החיים שלנו, שאנחנו מוכנים 

לזרוק אותם ליד הגורל ושאנחנו לא ניקח שום סיכון בשביל להשיג את 

 המטרה שאנחנו רוצים.

הדבר המצחיק ביותר בסיפור הזה, שכל גבר שיוצא למקום ציבורי, אם זה 

ה המון בחורות שמסתכלות עליו, מועדון, בית קפה או סתם בעבודה, רוא

 מחייכות לו, מזמינות אותו לגשת ולפתוח איתן קומוניקציה.

וזו ההתנהגות הטבעית שלו (אני בטוח  ומה הגבר הממוצע שלנו עושה? כלום!

שאתה מכיר את זה). זו ההתנהגות הטבעית שהוא סיגל לעצמו עם השנים. 

 שהיה רוצה להכיר. לא לעשות כלום, כאשר יש סביבו המון נשים יפות
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 המפתח להצלחה עם נשים

אתה באמת מצפה שיום אחד בלונדינית יפה תדפוק לך בדלת ותבקש ממך 

לקחת אותה? אתה באמת מצפה שיגיע העידן ונשים ייקחו את תפקיד 

 הגברים ויתחילו איתך במועדונים ויעשו בשבילך את כל התהליך?

זאת אחת הסיבות שהתנועה הפמיניסטית מתפתחת כל כך, כי הגברים של 

 מינו כבר אינם גברים יותר. הם העבירו את תפקידם לחברותיהם הנשים.י

אותם המקרים בתעבור רגע על החיים שלך, על ההצלחות שלך, תיזכר האם 

שבהם כן הצלחת עם בחורה, היו בגללך או שאתה מאשים את המזל בכך? 

האם לקחת שם חלק אקטיבי? השגת את מה שרצית או שהסיטואציה 

נחתה עליך? האם אתם פיתית אותה או שהיא עשתה את כל (הבחורה) פשוט 

 העבודה עבורך?

 ..אני מבין שזה מאוד "גברי" להטיל את כל האחריות על בחורות.

  

 אולי בדיחה תעזור פה

בעיר אחת באירופה התחיל פתאום שיטפון, כל האנשים החלו לעזוב את 

והציעו לו העיר במהרה חוץ מהכומר של הכנסייה. באו אליו אנשי העיר 

"בוא, אנחנו נעזור לך לעזוב את העיר", הכומר ענה להם: "אין צורך, 

 האלוהים ידאג לי, הוא יעזור לי".

רמת המים בעיר התחילה לעלות, אזרחים נוספים באו עם סירה להציל את 

 הכומר אך הכומר ענה להם : "אין צורך, האלוהים ידאג לי, הוא יעזור לי".

ם בעיר הגיע לגג הכנסייה והכומר כמובן עומד על אחרי זמן מה מפלס המי

הגג וממתין. הגיע מסוק להציל את הכומר, אך הכומר ענה להם: "אין צורך, 

 האלוהים ידאג לי, הוא יעזור לי".
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 המפתח להצלחה עם נשים

כמובן שהכומר מת והגיע לגן עדן, שם הוא שאל את אלוהים: "למה לא 

 עזרת לי? אני כל כך האמנתי בך".

פעמים. שלחתי  3ר: "אני ניסיתי לעזור לך. ניסתי האלוהים צחק עליו ואמ

 לך אנשים, סירה ומסוק".

הבחורה מזמינה אותך לגשת אליה, היא מסתכלת עליך כמה 

כשזה לא עובד היא מנסה פעמים, מחייכת בתקווה שאכן תיגש, 

אך אתה לא עושה עם זה כלום, לעשות את עצמה לא מעוניינת, 

  אתה מפחד.

"אהבה", אך כשהאהבה פותחת לך את  אתה מדבר בצביעות על

הדלת, דלת לאהוב ולהיות נאהב, אתה לוקח צעד אחורה, לא 

 ניגש, לא מדבר, לא מנשק, לא יוזם!

 

אתה מצפה שהכול יקרה באופן טבעי, אך שנינו יודעים היטב שזה תירוץ 

אתה מפחד. מפחד מכישלון, מפחד מהתגובה שלה  עלוב לפחד שלך.

זה בסדר גמור לפחד, מה שלא בסדר  .להתנהגות שלך תגובתה של הסביבהמו

  הוא להישאר כך כל החיים!

הפחד שלך נובע מחוסר ידע על מה לעשות בתחום וחוסר ניסיון. כל עוד לא 

 .באותו המקום תצבור ניסיון, אתה תמשיך לפחד ולתקוע את עצמך

 אתה יודע מה ההגדרה של לוזר?

ניסה להשיג משהו פעם אחת, אולי פעמיים, הבין שכרגע הוא לא בן אדם ש

 הוא נכנע וויתר לעצמו הוריד ידיים.אש וייודע איך לעשות את זה, התי

סיון ותובנות. ברור שעל ההתחלה שום יבמקום ללמוד, להתנסות, לצבור נ

 דבר לא הולך, צריך ללמוד את זה איכשהו. 
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 45או  18, לא משנה בני כמה הם, אם זה שהיו בקורסים שליכל הסטודנטים 

 אמרו בסוף הקורס את המשפט הבא:

ספר, החבל שלא עשיתי את הקורס לפני כן, חבל שלא מלמדים את זה בבית "

 ".זהו החומר הכי חשוב שלמדתי בחיים שלי

הם צודקים, שים לב שכמעט כל התקופות המאושרות בחיים שלך 

  ב לך איתה. מסתובבות סביב בחורה ספציפית, שטו

כשלא יעמוד לך יותר והדבר היחידי  60-70אתה באמת רוצה להתעורר בגיל 

שיהיה לך להיזכר בו הוא אותם המקרים שיכלת לעשות משהו, יכולת 

  ?ואפילו לא ניסית כלום לא ידעת מה לעשותכי לפעול, אך פחדת? 

  

 בואו נחזור לבית ספר, מה למדנו?

למדנו  –קה לא באה לנו כהבנה טבעיות יכל דבר בחיינו הוא נלמד. מתמט

. נו קטנים למדנו לדלג מעל שלוליותילקפוץ אנו מסוגלים כי כשהי זאת.

בשביל לקפוץ אבל אפילו  הייתה לנו מטרה, התאמנו ולמדנו לעשות את זה.

לרוחק ולקבל תוצאות טובות, לימדו אותנו בשיעורי ספורט איך לעשות זאת 

 נכון.

ומדים בצורה טבעית במהלך החיים, אבל השאלה דברים מסויימים אנו ל

 היא מה הטיב שלהם?

למדנו בגיל צעיר שכשאנו מחייכים לאנשים, אנו מקבלים חזרה תגובות 

וזה אף יכול להגיע  טובות. למדנו שאם אנו מקללים, אנשים יכולים להיעלב

אם היינו מתעמקים את הדברים הפשוטים לומדים על הדרך, אך . למכות

 ר בתקשורת בין אישית, היינו מגלים דברים מדהימים אחרים.עוד יות
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, לא למדנו יבית עם נשיםטשים לב שלא למדנו בשום מקום תקשורת אפק

 .איך להיות טובים יותר ואטרקטיביים עבור הנשים

אפילו סוכני מכירות עוברים קורס על איך נכון לדבר עם לקוח, איך להבין 

נות אליהם. תסתכל על כל דבר שלמדת אותו, לגלות את הצרכים שלו ולפ

בחיים שלך, השקעת בו זמן. אף פעם לא ציפית שכדורסל או כדורגל יבוא לך 

באופן טבעי, שיום אחד אתה תתעורר ופתאום אתה שחקן מעולה. למדת את 

צורה אפשר ללמוד איך לתקשר נכון הזה ביחד עם החבר'ה. בדיוק באותה 

 היות הגבר שהיא תרצה., מה מדליק אותה ואיך לעם בחורה

 וקיבלו הצלחות בחיים שלהם.אצלנו  שלמדוגברים  8,000 - כיום יש מעל ל

 יש כאלה שרצו הרבה נשים, סטוצים. הם קיבלו את זה. -

 יש כאלה שרצו חברה, אהבה. הם קיבלו את זה. -

יש כאלה שרצו לבנות יחסים בצורה נכונה, כך שלא יתפוררו. הם  -

 קיבלו את זה.

רק שהפעם אותה חברה היא לא מישהי ש"נחתה" עליהם במזל, אלא מישהי 

  ויצרו איתה את מערכת היחסים שהם רצו.באמת, שהם רצו 

כל אחד מהתלמידים שלנו החליט שהוא לא רוצה להישאר יותר לבד, 

אתה מוכן להפוך לגבר  ומה אתך? !ועשה שינוי ענק בחיים שלו

 שנשים מתאהבות בו?

עם עצמך, איך אתה מעדיף להתעורר מחר בבוקר? לבד או  תהייה רגע כנה

  עם הבחורה שאתה רוצה? מה אתה עושה כדי שזה יקרה?
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 ימים.מסו כתגובה לגירויים חיצונייםמשיכה נוצרת בצורה אינסטינקטיבית, 

  הכח שיניע אותה לרצות אותך – משיכה

את הדבר החשוב ביותר שעליך ללמוד לשלוט בו, כדי  אני רוצה להציג לך

  .יצירת משיכהלהצליח עם נשים. הדבר הזה, הוא 

מעט מהי משיכה, אני רוצה שתחשוב רגע בדמיונך על כדי להמחיש לך 

או ישבת להנאתך בפאב ופתאום  , נסעת באוטובוסמקרה, בו הלכת ברחוב

ראית את הבחורה! היא בדיוק בטעם שלך, היא נראית כמו שאתה אוהב, 

אותה הבחורה שאתה רוצה. אתה מיד מתחיל לחשוב עליה ומבין שאתה 

כל בוקר. עכשיו היא נמצאת במרחק כמה  לידךרוצה מישהי כזאת מתעוררת 

  פסיעות ממך ואתה כבר רוצה אותה ולא יכול להפסיק לחשוב עליה.

כיצד זה גרם לך להרגיש? האם התחושות בגוף שלך השתנו? האם התחלת 

להתעניין בה? האם התחלת לחשוב כיצד אתה יכול להתקרב אליה? להיות 

  ה יושבת עכשיו לידך?איתה? איך היית מרגיש אם אותה בחורה היית

להרגשה הזאת אנחנו קוראים משיכה. זאת אותה התחושה שגורמת לך 

לרצות את הבחורה שנמצאת לידך, לנסות ולקרב אותה אליך, להסתכל עליה 

אותה ההרגשה שגורמת לך לרצות שבחורה  ולדמיין את שניכם ביחד.

  מסויימת תהיה שלך.

אתה לא יכול להחליט האם להימשך לבחורה ספציפית או לא, זה פשוט 

וכשזה קורה, אתה לא יכול להעלים את ההרגשה הזו בהינף יד. אתה  קורה.

  איתה. זוהי הרגשה חזקה מאוד. "תקוע"

רוצה היא  - לגבראותו הדבר מתרחש גם אצל הבחורה. כאשר היא נמשכת 

לחוץ ולהפסיק להימשך. אין לה ל, אין לה שום כפתור בגוף שהיא יכולה אותו
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שליטה על כך. ברגע שבחורה מרגישה משיכה כלפי גבר היא מנסה לקרב את 

  אותו הגבר אליה, מנסה להיות לידו ולהשיג אותו.

בעולם המשיכה ישנן דרכי התנהגות שיוצרות משיכה וישנן כאלה שלא 

רוב הגברים היום עושים דווקא את כל הדברים  ,יוצרות משיכה. לצערי

שאינם יוצרים משיכה. הם עושים זאת מפני שהם חונכו כך. אותם דברים 

דווקא באמת הדברים שיוצרים -שאנחנו חושבים שיוצרים משיכה הם לאו

  משיכה.

אנחנו לומדים להפריד את הדברים שאינם יוצרים משיכה מהדברים 

בור איתך בקצרה על הדברים העיקריים שיוצרים משיכה. כאן אני אע

  מהרשימה.

  

   מתנות

, אך בפועל הם שיוצרים משיכה חושביםמתנות הן מסוג הדברים שאנחנו 

. הרבה מאוד גברים קונים מתנות לנשים במטרה להרשים אותן או לנסות לא

להתחבב עליהן. כמה פעמים יצאת עם מישהי וקנית לה פרחים? כמה פעמים 

לבחורה מתנה כדי שהיא תתן לך יותר תשומת לב? גבר חושב שאם הוא  נתת

יקנה לבחורה מתנה, היא ישר תתחיל לחבב אותו ותרצה אותו יותר. בחורות 

מספיק חכמות והן מבינות את זה, אין להן שום בעיה עם כך שאתה קונה 

  יוצר משיכה.הדבר אינו אך  ,הרי זה תמיד נחמד לקבל מתנות ,להן מתנות

לבחורות מתנות בתאריכים קבועים כמו יום האוהבים  ןנותני אישית לא א

לבחורה  נותןומועדים אחרים למיניהם בהם נהוג לתת מתנות. אם אתה 

מתנות בתאריכים קבועים מראש, אתה עושה את זה כי ככה נהוג ולא כי 

אתה באמת רוצה. אם אתה רוצה לתת לבחורה שאיתך מתנה, תן לה אותה 
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ת מרגיש ומתכוון לכך, ככה שכאשר היא תקבל ממך מתנה, כשאתה באמ

  היא תדע שאתה באמת חשבת והשקעת בשביל זה וחשוב לך לתת לה אותה.

  

  מחמאות 

, אך לא כך מחמאות הן מסוג הדברים שאנחנו חושבים שיוצרים משיכה

כדי רק . בדומה למתנות, גברים מחלקים מחמאות לבחורה, הדבר באמת

כאשר  ,שיחה או כדי לנסות להתחבב עליה. כמה עלוב זה נשמע לפתוח איתה

גברים ניגשים לבחורה בערב אחד עם אותו משפט פתיחה "שלום,  העשר

  ראיתי אותך, יש לך עיניים ממש יפות, אפשר להכיר אותך?"

 הפולציה שבחורות קולטות ישר. הן מבינות שאתימחמאות מסוג זה הינן מנ

 .במחמאה יןלא מאמ ךבעצמ האתאבל  BY THE WAYאת המחמאה  ןנות

, כי הרי אם גבר אומר עשות עליה רושםרק בשביל ל האומרים ז האת

לבחורה "יש לך עיניים ממש מדהימות" היא חייבת להתחיל להימשך אליו, 

  לא?!

במחמאות מסוג זה מאוד חשוב לך מה תהיה התגובה שלה, הרי אמרת את 

  מסויימת.המחמאה רק בשביל לקבל תגובה 

של מחמאות שכן יוצרות משיכה. אני קורא להן מחמאות  רישנו סוג אח

בשביל  לאכנות. אלה מחמאות שאתה באמת מאמין בהן ואתה אומר אותן 

ממש לא איכפת לך מה תהיה התגובה . לקבל את תשומת הלב של הבחורה

הבחורה  ואתה לא מנסה להשיג את במה שאמרתשלה, כי אתה מאמין 

. אתה או להוציא ממנה תגובה מסויימת עם המחמאה חמאהת המבעזר

  פשוט ראית משהו שאתה אוהב והחמאת לה עליו.
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  הומור

חייב שיהיה לך אתה ישנה דעה בקרב רוב האוכלסיה כי כדי להשיג בחורה 

חוש הומור. כאן אני בא לנפץ את המיתוס ולהגיד כי חוש הומור אינו יוצר 

משיכה. חוש הומור בהחלט יכול לגרום לה לחבב אותך ולצחוק כשהיא לידך, 

אך חוש הומור זה לא מה שיגרום לה לרצות אותך או להימשך אליך. לצערי 

הומור רק במטרה כבר נתקלתי בהרבה אנשים שקוראים ספרים על חוש 

  ומור לבדו אינו יוצר משיכה.הלנסות ולהשיג בחורות, בזמן שחוש 

ישנו גם כאן חוש הומור מסוג מיוחד אשר כן יוצר משיכה, חוש הומר זה 

  נקרא הומור עוקצני ואנחנו דנים בו בקורס ומתרגלים דרכים ליישם אותו.

  

  אתגר

. אף דבר שבא חשוב מאוד שבתור גבר תהווה אתגר עבור הבחורה שלך

לא קיבל מעולם ערך גבוה אצל אנשים ובטח לא אצל נשים. הבעיה  ,בקלות

של רוב הגברים היום, היא שכאשר הם ניגשים לבחורה, הם נותנים את כל 

כולם ומוכנים לעשות בשבילה כמעט הכל. כגבר אתה חייב להשאיר לבחורה 

. עליך עוד פרטיםרצון לגלות  חוויה מיוחדת מההיכרות איתך וטעם של עוד.

היא רוצה להכיר אותך אבל לא את כולך בבת אחת. אם תחשוף את עצמך 

ותעשה הכל בשבילה על ההתחלה, הרסת את כל המשיכה והרסת את האתגר 

  שנוצר לה בלהצליח איתך.

תאפשר לה לרצות אותך, תהווה אתגר, תן לה  ,כאשר אתה ניגש לבחורה

להשתדל לזכות בתשומת הלב ובמחמאות שלך. אתגר יוצר משיכה ברמה 

  .למשיכה גבוהה מאוד וכאשר משתמשים בו נכון הוא גורם חזק מאוד
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  חיפוש זהות, דמיון ונושאים משותפים

אם הייתי מסתכל על שיחות של גברים ונשים היום, הייתי רואה שגברים 

מיד מנסים למצוא נושאי עניין משותפים עם בחורות. מחפשים דמיון ת

וזהות כל הזמן. האם אתם באמת חושבים שגבר שניגש לבחורה, אומר לה 

שלום ואז שואל אותה בת כמה היא ואיפה היא לומדת, היא עונה לו ואז הוא 

אומר "ואוו איזה יופי, גם אני לומד באוניברסיטה העברית, באיזה מקצוע 

חרת?" זה אמור לגרום לה להימשך אליו? למצוא נושאים משותפים זה דבר ב

נחמד שיכול להחזיק שיחה, אך נושאי העניין המשותפים אינם יוצרים 

  משיכה.

  

אחרי שעברנו על הדברים שאינם יוצרים משיכה (למרות שהרבה גברים 

כן), אני אראה לך בפרקים הבאים את הדברים  םחושבים בטעות שה

  שבאמת יגרמו לאשה להימשך אליך.
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  תפסיק לרדוף אחריה וגרום לה להימשך אליך

 אחרי נשים לבין יצירת משיכה. "רדיפה"קיים הבדל מהותי בין 

פתגם מעולם המשיכה: "ככל שאתה  לצטטלפני שאסביר את עצמי, חשוב לי 

 היא מתקרבת".  ,כל שאתה מתרחק יותרכ .היא מתרחקת ,מתקרב יותר

כאשר אתה רודף אחרי מישהי, היא ישר תרגיש זאת ואוטומטית תהפוך את 

ברגע  היא מעלה את ערכה מולך ,. בלי שתשים לבעבורך "פרסעצמה ל"

 .שהיא שמה לב שאתה מעוניין בה בזמן שהיא אינה מעוניינת בך

 אז הוא רוצה אותי". תוכל לשמוע ממנה משפטים כמו: "הוא רודף אחרי,

כם כנראה כבר אצלה, וכאשר נשים יבשלב זה, השליטה ביחסים בינ

והעניין מרגישות שהשליטה לא אצל הגבר יותר, הן מאבדות את המשיכה 

  שלהן אליו (מה קרה לגבר החזק שלי?).

שהי, אני לאו דווקא מדבר על "חיזור יכאשר אני מדבר על רדיפה אחרי מ

הרבה פעמים יצא לי לשמוע משפטים כמו "אז אני גורלי" אחריה. כבר 

פעמים ביום והיא לא עונה, זה לא אומר שאני רודף  3מתקשר אליה 

כדי  ,אחריה?" או "כל יום אני מחכה לה שעה ליד העבודה עד שהיא תסיים

 לדבר איתה קצת וגם לזה אין לה ממש כוח". 

דברים שוב ושוב ולא לראות הרדיפה מבחינתי מסתכמת בלעשות את אותם 

וזה לא נותן לו  ,כאשר גבר משקיע ומשקיע כל הזמן בבחורה שום תוצאות.

 זה אני קורא רדיפה.ה, למצב שום תוצאה

  :ין הגדיר אי שפיותינשטיאיכך 

 אותם הדברים שוב ושוב ולקוות לתוצאות שונות". "להמשיך לעשות את
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ים, רק כדי לנסות הדבר יכול להחמיר כאשר גבר מתחיל לקנות מתנות לנש

ולכבוש את ליבן. יש לי חבר שהרבה זמן רדף אחרי מישהי, קנה לה מתנות, 

לקחת אותה מהעבודה וויתר על הזמן היקר  נסעקשה, יעשה כל מה שהיא ב

שלו בשבילה ומבחינתה הם היו רק ידידים. אני עדיין זוכר אותו אומר לי 

  אני עוד אשיג אותה". ,"חכה חכה

הוא  ,) שמניעים אישה בחיפוש אחר בן זוגכאלה יםייש שנאחד מהדברים (ו

"למצוא את הגבר הטוב ביותר בשבילה", כן כן, פשוט ומפחיד כמו שזה 

שאם הם יבואו עם זר להאמין נשמע. עכשיו אני יודע שרוב הגברים חונכו 

פרחים מתחת לחלון של הבחורה וישירו לה סרנדה, היא ישר תרד בריצה 

ותגיד "ואוו, כל כך הרבה זמן חיכיתי לך... סוף סוף הגעת!", אך כמו שכבר 

  בטח הבנת לבד, על בשרך או לא, זה פשוט לא עובד ככה. 

ר הטוב רדיפה אחרי מישהי לא תפסיק את מעגל החיפושים שלה אחרי הגב

  ביותר עבורה.

מצד שני, אם אתה מכיר את עולם המשיכה ואתה יודע מה מתחולל במוח 

יצירת הנשי (שה' יעזור...) תוכל בקלות לעבור ממצב של רדיפה, למצב של 

ולמשוך אליך נשים יפות ואיכותיות. ממש לא צריך להיות הגבר  משיכה

יפושים של האישה. החזק ביותר או היפה ביותר בשביל לעצור את מעגל הח

הדוגמא הכי טובה לכך, היא לראות אישה יפה עם גבר, שכאשר אתה 

מסתכל עליהם מהצד, אתה אומר לעצמך "מה היא עושה איתו בכלל? היא 

 לא רואה איך הוא נראה?"

, אבל אחר כך למדתי והבנתי בדיוק אני ראיתי גם, נכון? ראית מקרים כאלה

 .מה העניין כאן

  .אל תהיה רכרוכיו הוא ה"פרס" תמיד תזכור שאתה
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. היהגבר המתחנף שיותר מדי משתדל למצוא חן בעיננשים לא מחפשות את 

כנראה שלא תצליח לעצור את מעגל החיפושים של האישה אם תנסה 

 אתה פשוט תהפוך להיות הידיד הכי טוב שלה.  .להתנחמד איתה

אתה צריך לאתגר את הבחורה שאיתך, לתת לה להפעיל את 

הרגשות שלה. אתה צריך ליצור מסתורין, שתבלה שעות על 

   גבי שעות בלהבין למה היא מרגישה ככה כלפיך.

דבר עם בחורה על דברים מרגשים, תעלה איתה את האירועים המיוחדים 

היא הרגישה עצב או שמחה.  ןשבה ,נקודותהשלה ותחזיר אותה לאותן 

ות ואיך זה מקרב אותך תתפלא לראות עד כמה נשים אוהבות לדבר על רגש

  אליהן בקלות. 

אם אתה חושב שמצאת את ה"אחת", אל תתנהג כמו כלב מיוחם או כמו ילד 

שמת לזיין בפעם הראשונה, זה ירחיק אותה ממך. תמשיך לחפש  16בן 

ולהכיר בחורות נוספות, זה יוציא אותך מהקיבעון של ה"אחת" וככה תגיע 

  ן עצמי.ור ועם ביטחרלפגישה הרבה יותר משוח

ים עם נשים שאתה יכול להיקלע יתכיר את הסיטואציות והמצבים האפשר

אליהם, ותוכל לשלוט בכל מצב ותמיד להחזיר את הכדור לידיים שלך. ככל 

נשים שנמשכות יותר שתתנסה ותחכים יותר בתחום, תמצא את עצמך עם 

  אליך וחושקות בקרבתך בצורה בלתי רגילה.

  



 

-21- 

 

 

 המפתח להצלחה עם נשים

  היא תבחר בך בגלל מה  –רגש אותה 

  שהיא מרגישה לידך

תקשורת בין שני אנשים תמיד מתרחשת בשתי רמות. הרמה המילולית 

מהתקשורת המועברת בשיחה,  90%-והרמה הלא מילולית. מחקרים גילו שכ

 אינטונציותמתרחשת ברמה הלא מילולית. זאת אומרת שהמידע מועבר דרך 

רים נוספים רבים שאינם המבנה קה של הפנים, שפת גוף ודביהקול, מימ

אחוז מהמשמעות מועברת דרך תוכן  10%-המילולי של המשפטים. רק כ

  המילים עצמן.

אנחנו לא שמים כאשר המידע מועבר, 

לדרך בה קיבלנו אותו. אנו פשוט  לב

של מידע  כמכלול אותוקולטים 

גם בכל הערוצים בו זמנית, שמועבר 

  מילולית וגם לא מילולית.

אפשר להסתכל על תקשורת כעל מספר רב של אפיקים להעברת מידע. חלק 

נפורמציה על ימהאפיקים מעבירים אינפורמציה בלבד. זו יכולה להיות א

הדרך מהבית למכולת, רשימת הקניות לשבוע הקרוב או השעה בה מתחיל 

  היום בערב.הסרט 

חלק אחר של אפיקים מעבירים סוג אחר של מידע, אשר מעורר אצלנו בפנים 

רגשות. אם מישהו צועק עליך, מתעורר אצלך בפנים רגש מסויים, ככה הגוף 

שלך מגיב לצעקות או לכעס שמכוון כלפיך. כאשר מישהי מחייכת אליך, מצב 

ששמעת, עוררו  הרוח שלך מייד מתרומם. הפנים השמחות שראית, המילים

  בך רגשות.

אפשר להגיד  דוגמא פשוטה:

", כך שיהיה ברור כן"

 " ולהיפך.לאשהמשמעות היא "
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  אנחנו נסתכל על שלוש רמות תקשורת בסיסיות, המתקיימות בין אנשים.

 הרמה האינפורמטיבית  .א

 הרמה הרגשית  .ב

 הרמה הפיזית  .ג

  

  הרמה האינפורמטיבית

אותה הרמה בה אנחנו מקבלים ומעבירים מידע בלבד, ללא מעורבות 

בלבד וננתח אותם ת. בשיחה רגילה אנו נתייחס למשמעות של המילים יריגש

  בצורה הגיונית.

רוב הגברים אלופים ברמה האינטלקטואלית. אנחנו פשוט רגילים לזה, 

 ובין החבר'ה נראית, לא על מה מדברים אלא באיז תסתכל פעם איך שיחה

גיון והסקת יהעברת נתונים, עיבוד של המידע על ידי הה צורה מדברים.

  מסקנות. 

  המרכיב המילולי של המידע.הרמה הזאת מכילה בעיקר את 

  

  גשיתהרמה הר

ברמה זו אנו מעבירים רגש, קולטים רגש ומגיבים למטען הרגשי שנוצר 

חבקות תראית פעם איך חברות מאצלנו. נשים מדברות בעיקר ברמה זו. 

איך הן ונוגעות אחת בשנייה, איך השיחות שלהן מלאות סיפורים ורגשות, 

איך מכול דבר קטן הכול נהיה גדול מגיבות להבעות האחת של השנייה, 

  ?לא ,ורציני, פשוט מרגש
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המרכיב הלא מילולי משחק תפקיד מאוד חשוב ברמה זו. ברמה זו אנשים 

  ם.ם על סמך המטען הרגשי שנוצר אצלמגיבי

  

  הרמה הפיזית

כאן אנו מדברים על תחושות פיזיות. הדרך הכי פשוטה לתקשר ברמה פיזית, 

? חבקות ונוגעות אחת בשנייהתפעם איך חברות מראית  היא על ידי מגע.

  תקשורת ברמה הפיזית מעוררת תחושות בגוף ומעבירה המון מידע.

המגע הוא המרכיב הלא מילולי של תקשורת. הרמה הפיזית מכילה רק את 

  המרכיב הלא מילולי.

 והפיזית, הן חיות על רגשות והן פשוט רגשיתברמה הבעיקר נשים מדברות 

  . מכורות למגע

פשוט מדברים  ,אני הולך להפיל פצצה ולהגיד שגברים שמצליחים עם נשים

 ,הדבר אולי יישמע מאוד ברור ל"טבעיים" שבחבורה ומי שלא מכיר .ברגשות

ה"טבעיים" הם הבחורים שתמיד הולך להם עם נשים, או כמו שנהוג להגיד 

 הם פשוט "נולדים עם זה".

, זה אחד הסודות שלהם, אבל הגברים ה"טבעיים" פשוט מדברים ברגשות

לכל השאר זה נראה ממש תמוה. "מה זאת אומרת, אני ניגש לבחורה מדבר 

איתה בצורה אינפורמטיבית וזה אמור להדליק אותה, ככה זה" אז לא! זה 

זה בגלל שהכנסת שם משהו  ,פשוט לא עובד ככה וגם אם בעבר הצלחת כך

 מיוחד אפילו בלי לשים לב.
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נשים זקוקות לרגשות, אני אפילו אקצין 

ואגיד שזה כמו סם בשבילן, יום של 

 אישה ברובו רגיל ולא מרגש במיוחד.

שיגרה. אבל אז בא הבחור  –אתם יודעים 

המעניין שיוצר אצלה סקרנות, אתגר 

פתאום נפתחת בפניה חוויה חדשה שלא  .מכניס צבע לחיים שלהוהתרגשות ו

 ואז איך אתם חושבים שהיא תגיב? ..הייתה לה עד עכשיו.

 .גיוןיאת הנשים, הוא הרגש ולא הה מניעשמה 

  

  רוב הגברים מנסים לשכנע את האישה, במקום ליצור אצלה רגש

לקנות  גברים מנסיים לשווק את עצמם לנשים. אפשר לחשוב שהיא צריכה

 אותם? תסמכו על הנשים שהן ידעו לזהות איזה בחור עומד מולן.

כדי ליצור רגש אצל בחורה אתה צריך לעבור לרמה השנייה של התקשורת, 

זה  קרא עלתאני לא נכנס בכלל לרמה הפיזיולוגית ולמגע בינתיים, אתה 

  במגע. בפרק שעוסק

 בזמן התקשורת),(לעורר אצלה רגשות  כדי לתקשר עם אישה ברמה הרגשית

 לתקשר בצורה מיוחדת. אתה צריך 

תקבל ת ,גם רגש חיוביאלא לאו דווקא רגש שלילי, ורגש  שיצירתשים לב 

רגש שלילי  רגש חיובי.הכי נפוצה ותשתמש רק ב למלכודתאל תיפול  .בברכה

אני יודע שאולי זה יוצא נגד "המוסכמות  .הוא דבר שמחייב! אל תזניח אותו

זה מה שעובד והבעיה הכי גדולה  ,שיש כיום בחברה" אבל אין מה לעשות

מדברים בצורה הגברים רוב 

רוב  , כאשראינפורמטיבית

מחפשות את הרגשות נשים ה

 שהוא יכול לתת לה.



 

-25- 

 

 

 המפתח להצלחה עם נשים

נשים זקוקות למנה מכל סוגי  תוצאות.השאי אפשר להתווכח עם  היא

 הרגשות, כל אחת במינון שלה.

 במהלך השיחה, בעזרתדרכים ושיטות ליצור רגשות אצל בחורה עשרות  ןישנ

אני  "סודות הפיתוי"בספר  .מגע הפיזיההתנהגות שלך וגם בעזרת  גוף,שפת 

מסביר, בצורה מפורטת עם דוגמאות, כיצד להשתמש בכל אחת מהשיטות 

  האלה.
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  הגישה הישירה והגישה המנצחת
  

על הגישה של הגברים. אותה הגישה שגברים  עכשיו אני רוצה לדבר איתך

פועלים לפיה ברגע שהם ניגשים לבחורה שהם מעוניינים בה. כמובן שלכל 

אחד יש את הגישה האישית שלו אך אם נסתכל על התמונה בגדול ניתן לחלק 

  הגישה הישירה והגישה המנצחת!את הגישות לשני סוגים עיקריים: 

. ברגע שהם רואים מישהי ישה הישירהבגרוב הגברים של ימינו משתמשים 

שמוצאת חן בעיניהם, הם מחליטים שהם חייבים לבשר לה זאת. ולא רק 

שהם מחליטים לבשר לה זאת, הם גם משתמשים בכך בתור משפט הפתיחה 

ת ממש חמודה, אני יהמפורסם שלהם "תקשיבי, ראיתי אותך עכשיו, את נרא

ד, את בדיוק הטעם שלי ומאוד אשמח להכיר אותך..." או "שלום, נעים מאו

  הייתי רוצה לדבר איתך קצת...".

שאתה רוצה אותה.  100%- ת לבחורה שאתה כבר החלטת ביברגע זה הרא

זאת אומרת, שאתה כבר שלה! כל מה שנשאר לה לעשות עכשיו, זה לחפש 

 מה לא בסדר אצלך והאם אתה מעניין אותה בכלל.

טובה להתעניין בך ולהימשך אליך זה שאתה מעוניין בה, אינה סיבה מספיק 

 בחזרה.

בחלק הזה אתה בדיוק נתקל ב"יש לי חבר", "אני לא פנויה כרגע" "אתה לא 

הטעם שלי" וכל אותם התירוצים שהבחורה זורקת לך כי היא הבינה שאין 

  פה שום אתגר, ששום ריגוש לא יצא מפה הערב. כי אתה כבר שלה.

ו מקרים בהם היא תעבוד אך הגישה הזאת לא אפקטיבית. יתכן ויהי

היעילות שלה נמוכה ביותר. הבחורה לא הספיקה להכיר אותך אין לה מושג 
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מי אתה בכלל ואתה לעומת זאת כבר הספקת לפתוח לה את כל הדלתות 

  ולתת לה את הכוח לבחור, האם להמשיך איתך או לא.

אם אתה מכיר מישהו שמצליח בדרך זו, תהיה בטוח שההתעניינות של 

חורות בו, התחילה לא בעקבות המשפט בו הוא אומר שהוא רוצה אותה, הב

אלא הרבה לפני. זאת אומרת היא כבר התעניינה בו, עוד לפני שהוא פתח את 

 הפה.

במהלך כל התהליך, הבחורה צריכה להיות בטוחה שהיא זאת שכובשת 

  אותך!

התעניינה בך, ברגע שאתה מראה לה שאתה כבר רוצה אותה, עוד לפני שהיא 

והיא יכולה לעשות  השאתה כבר שלה, היא מבינה שאתה תנסה לכבוש אות

  איתך כל מה שהיא רוצה. אתה נתת לה את הכח.

אישה רוצה שיתחיל איתה הגבר, שהיא כבר מתעניינות בו. כל מה שאתה 

  צריך, זה לתת לה להתעניין בך, לפני שאתה "מתחיל" איתה בצורה מפורשת.

, יודעים טוב מאוד שאם הם יחשפו בגישה המנצחתשפועלים אותם הגברים 

את ההתעניינות שלהם בבחורה על ההתחלה, הם יפסידו במשחק ומה הטעם 

להיכנס למשחק אם אתה כבר יודע שאתה מפסיד עוד לפני שהתחלת?! 

אותם הגברים שברובם נחשבים לאמני פיתוי, מבינים שהם יכולים להראות 

בה, רק אחרי שהיא כבר הראתה שהיא מתעניינת לבחורה שהם מתעניינים 

בהם. כך הם נותנים לבחורה להתעניין ראשונה ולרצות להתקדם מעבר 

  לשלב ההיכרות הראשונית. 
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אותם הגברים יודעים לקרוא את הסימנים שהבחורה שולחת, כאשר היא 

מתחילה להתעניין בהם. עבורם זה סימן שהבחורה רוצה לגרום להם, 

 בחזרה.להתעניין בה 

כאשר הוא יראה לה את ההתעניינות שלו, היא רק תשמח לראות זאת, כי 

היא כבר רוצה אותו. הוא לא ייתקל בשום מכשול ויוכל להתקדם איתה 

 הלאה. הרי עכשיו שניהם רוצים זאת.

אני מאוד אוהב להשוות את עניין הגישה למשחק קלפים שבו לכל אחד יש 

במטאפורה שלנו קלף הג'וקר מסמל את את הקלף החזק שלו, קלף הג'וקר. 

הזוג השני, כלומר לך יש קלף ג'וקר שמסמל את -הזוג בבן-ההתעניינות של בן

ההתעניינות שלך בה ולה יש את קלף הג'וקר שמסמל את ההתעניינות שלה 

 בך.

אותם הגברים שניגשים בגישה הישירה, שולפים את הג'וקר שלהם ברגע 

ן הבחורה שומרת את הקלף שלה קרוב קרוב שהם נגישים לבחורה. באותו זמ

לחזה ולא מראה לאף אחד. עכשיו איזה מן טעם, ריגוש או מתח יש במחשק 

שבו השחקן הראשון רואה את הקלפים של השחקן השני? איזה רצון יש 

לבחורה לדבר עם הגבר שבא עם קלף הג'וקר שלו על המצח וצועק 

לבחורה לקוות שאולי יותר מקילומטר "אני רוצה אותך!". כל מה שנשאר 

 מאוחר ייגש גבר אחר וירגש אותה, אם בכלל.

הגברים שמשתמשים בגישה המנצחת מבינים טוב מאוד שבשביל לנצח 

במשחק, הבחורה חייבת לחשוף את הקלף שלה לפני שהם חושפים את הקלף 

אותן הרגשות  –שלהם. בסיטואציה שכזו יש עניין, יש מתח, יש רגשות 

 ת! אותן האמוציות שיגרמו לבחורות להתמכר אליך!שנשים מחפשו
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כאשר גבר מנצח פועל בגישה זו, הבחורה מבינה שהיא עוד לא גרמה לו 

לחשוף את הג'וקר אבל התחילה לחשוף את שלה, היא מתחילה לפתות אותו 

וכך השיחה שלהם נמשכת עם הרבה מתח ורגשות תוך כדי שכל אחד שולף 

  .לאט לאט את הקלף שלו החוצה

  

כאשר אתה ניגש לבחורה, גש ודבר איתה על הדברים 

שמעניינים אותך. אין שום צורך להסביר לה למה ניגשת או 

לחפש תירוץ טוב לכך שאתה עומד עכשיו לידה, אומנם 

ראית אותה והחלטת לגשת, אך זה לא אומר שום דבר לגבי 

 ההמשך וזאת גם צריכה להיות עמדתך!

  

בר, בתה יושבת בבית קפה או רוקדת ואית אשר עצם זהכל בחורה מבינה ש

אתה לא מכיר אותה כלל. אם הגישה שלך והמשפט הראשון שיוצא לך מהפה 

זה "את מעניינת" או "את מוצאת חן בענייני", אתה גבר ללא חוט שידרה 

מתעניין בה, בלי שהראת כי אתה שמקווה שהיא תתעניין בך רק עצם זה 

 להכיר אותה בכלל.

צליח עם בחורה עליה להראות את סימני ההתעניינות שלה לפני זכור, כדי לה

שאתה מראה את סימני ההתעניינות שלך, אם אינך יודע לקרוא את סימני 

ההתעניינות של הבחורה, בעמודים הבאים אני אראה לך היכן תוכל ללמוד 

 עליהם.

אמץ לעצמך את הגישה המנצחת! גבר בעל גישה מנצחת מקרין זאת 

מין בחורות רבות לקרבתו, ברגע שתאמץ לעצמך את הגישה למרחקים ומז

    הנכונה ההצלחות יבואו מעצמן.
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   איך להתגבר על הפחד ולהתחיל לפעול
  מתוך הספר "סודות הפיתוי") 7(פרק 

 

לא פעם פונים אליי גברים, ומספרים שקראו חומר על איך להצליח עם נשים, 

לא הצליחו להגיע לתוצאות הרצויות.  –אך כשניסו את התיאוריות בפועל 

כאשר אנו ממשיכים בשיחה, כמעט תמיד מתברר שאותו הגבר מנסה לחצות 

דעת, ניגש אליו. בפרק הזה אני אתן לך את מה שעליך לשלפני , עוד גשראת ה

 כדי להימנע ממלכודת דומה בתהליך הלימוד.

כדי לעשות דברים חדשים, עליך להכין את עצמך בצורה 

נכונה אליהם, להניח את היסודות ועליהם לבנות את 

 המבנה.

לפני שאתה מתחיל לחפש דרכים חדשות לתקשר עם הנשים בחייך, חשוב 

בדרך  שתכיר את הכללים והעקרונות הבסיסיים ביותר שתזדקק להם

  להצלחה.

יאפשרו לך להתקדם ביעילות, ימנעו נפילות וישמרו  ואלכללים ועקרונות 

אותך על המסלול בצורה יציבה. חשוב שתכיר את המנגנונים שיכולים לפעול 

 לטובתך או לרעתך וכיצד להיות בשליטה עליהם.

 

 לימוד ושיפור - המטרה הראשונית 

קורה שאתה ניגש לבחורה כדי להכיר אותה ולבקש מספר טלפון והיא 

מנפנפת אותך(אם זה עדיין לא קרה לך, כי לעולם לא ניגשת, אל תדאג. עוד 

מעט תגיע לתרגילים הראשונים וזה יקרה לך הרבה). אתה ניגש לבחורה 

, אתה מתאכזב, אומר שזה לא היום תניסיונונוספת, אותו הדבר. לאחר כמה 
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חוזר הביתה. אם זה מה  ,ים המלחובמצב רוח מתחת לגובה פני  ,ךשל

  שקורה איתך לעיתים קרובות, הכלל הזה במיוחד בשבילך.

והפיתוי, עליך להציב מטרות.  תההיכרויוכדי ללמוד ולהשתפר בתחום 

המטרות שאותן אתה מציב לעצמך, צריכות להיות מכוונות לפיתוח 

 .מסוימתלהשגת תוצאה עם בחורה  כישורים, יכולות ומיומנויות ולא

במקום לגשת במטרה "לקחת מספר טלפון", תציב לך מטרה "ללמוד לנהל 

משיחה זו". בצורה זו, כל פעם שתיגש  תוליהנושיחה מעניינת עם נשים 

לא תתרכז במספר הטלפון שלה, הוא לא יעניין אותך והוא לא אתה לבחורה, 

זה הכי חשוב. אתה לא ניגש מהשיחה עצמה ו תליהנוהמטרה. אתה תוכל 

בשביל לקבל מספר טלפון, אתה אפילו לא הולך לבקש אותו. מה שחשוב, זה 

ישורי הקומוניקציה שלך עם נשים, לומד משהו כשאתה לומד לפתח את 

חדש, מציין לעצמך נקודות לשיפור לפעם הבאה ומסיק מסקנות נוספות. 

וד להיות מושך במקום מטרה "להשכיב בחורה", תציב לך מטרה "ללמ

ולהפגין מיניות". גם בדוגמא זו אתה מתרכז בשיפורים שאתה יכול לעשות 

  .המסוימתעם עצמך ולא בתוצאה עם הבחורה 

מלהיקלע להרגשה של כשלון. כל  עולהימנמאפשרת לך לצמוח  ,הכוונה כזו

 מצוינתאתה עושה ודרך ש כשלון, הוא אינו כישלון, אלא משוב על הדברים 

  לדעת מה עוד עליך לשפר לפעם הבאה.

   

 ,מסוימתשנה את כל המטרות שלך שהיו מכוונות לתוצאה עם בחורה 

 מכוונות לשיפור העצמי שלך.יהיו למטרות ש
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 בלמים או כיצד להתחיל להתגבר על מה שעוצר אותך

 ,שמתחיל לפעול אצל חלק מהגברים בצורה מאוד חזקה ,בלמים, זהו מנגנון

 . הבחור "בולם", עומד במקום,בעיניובחורה שמוצאת חן ברגע שהגבר רואה 

חושב הרבה, מריץ בדמיון המון רעיונות ותסריטים אפשריים (איך לגשת, מה 

 ולא עושה כלום. מזכיר לך מישהו? להגיד, ומה יהיה אם...)

  בזמן שאתה בולם, עושה סיבובי סרק במקום, אתה מפסיד הזדמנויות!

כיוון שהוא חושש מתוצאות לא נעימות של דחייה וכשלון. מדוע הגבר חושב? 

הוא צריך להחליט, כיצד לפעול בצורה הטובה ביותר, הוא וכדי להימנע מהן, 

חושב על הדברים שיכולים להפריע לו, הוא חושב על התגובה שהוא עלול 

לקבל בכל אחד מהמקרים, הוא חושב כיצד הוא יראה בעיני האנשים 

לכסות את התחת שלו מכל הצדדים, בלי שהוא עושה הוא מנסה . מסביב

משהו. אבל בוא נודה, כל אלו תירוצים. זה לא באמת חשוב מה יחשבו עליך. 

הם לא הבוס שלך ולא אלה שמחליטים אם לשלם לך משכורת. זה לא באמת 

אתה תשכח בכלל איך  ,שעוד חצי שעה ,חשוב איך היא תגיב. סביר להניח

 האויביםאמת ישתנו מזה! מנגנון הבלמים הוא אחד היא נראתה. חייך לא ב

 רוצה להצליח עם נשים. ההגדולים ביותר של גבר 

כל על זה מנקודה אחרת. מי שאחראי לבלמים שלך, זהו "הקוף תבוא נס

המדבר" שחי בתוך הראש שלך. יש כאלה הקוראים לו גם "דיאלוג פנימי". 

מדבר ומדבר. אנחנו  זהו אותו קול קטן שנמצא בראש וכל הזמן מדבר,

קוראים לו "הקוף המדבר". הוא מדבר על כל דבר שאתה נחשף אליו. למשל 

כאשר אתה מדבר עם בן אדם אחר, הקוף מדבר אצלך בתוך הראש ומעביר 

ביקורת על מה שקורה. הוא אומר: "רעיון יפה", "איזה שטויות הוא מדבר", 

". זה קורה כל הזמן! "אני מסכים/לא מסכים", "איך אני לא חשבתי על זה
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שניות להקשיב  10אפילו כאשר אתה קורא את הספר הזה. אני אתן לך 

  לו......

מדבר  שמעת? אם אמרת עכשיו לעצמך "איזה קוף מדבר? אין לי שום קוף

בראש. על מה הוא מדבר?" אז זה הקוף הזה! הוא שם, מדבר. הקוף הזה 

זהו  ,יש לו תפקיד מאוד מרכזי בחיים שלנו. אצל רוב האנשים. הוא לא אתה

את החיים. הוא צועק, משבח, מעביר ביקורות, אומר  להםהדבר שמנהל 

לפעמים דברים טובים ולפעמים דברים רעים. לפעמים אומר דברים שעוזרים 

לעשות צעד קדימה ולפעמים דברים שעוצרים בעדנו. כאשר אנחנו עושים 

משהו חדש, משהו זר לנו, שאין לנו הרבה ניסיון בו, דבר שעושים בפעם 

  רוב מפריע. הראשונה, הקוף הזה ל

  

רוצה  "הקוף המדבר"ו ,כל התפתחות אישית היא יציאה מאזור הנוחות

לשמור אותך בתוך אזור הנוחות. הוא יגיד לך "היא שמנה מדי, היא לא 

נראית לי, אני אגש להבאה. טוב, היא כבר ראתה אותי... , אבל זה לא יפה! 

ם עמוק! עוד היא תנפנף אותי, יש לה חבר. היא עם סבתא!!!, קודם תנשו

פעם! נו, היא כבר הלכה....". הוא יעשה כל דבר כדי להפריע לך לגשת 

לבחורה שאתה רוצה. הוא אפילו יגרום לך להפסיק לחשוק בה ואתה 

  תתפתה להאמין לו שאתה כבר לא כל כך רוצה אותה באמת.

ולא צריך לתת לו  את הקוף הזה לא צריך להשתיק, לא צריך להילחם בו

רק שים לב  ,כרגע .יותר שיותר תילחם בו, כך הוא יפריע לך. כמה בננות

שהוא נוכח שם כל הזמן. במהלך התרגילים הראשונים שים לב איך הוא 

יזרוק לך אלפי תירוצים למה לא לעשות את מה שאתה  "הקוף המדבר"

 למה זה לא יצליח! ,לעשות. הוא יסביר לך בדיוק רוצה
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מופיע ומתחיל לזרוק את התירוצים שלו. תגיד לו "תודה ששיתפת, אבל אני 

 צריך לעשות את מה שאני רוצה" ותעשה את זה!

 

 צעדים ראשונים

הגיע אליו, הוא היכולת לדבר עם נשים בחופשיות הדבר הראשון שעליך ל

סביר להניח שאם אינך עושה זאת עדיין, יש משהו  ולהרגיש נוח עם זה.

   שעוצר אותך. אלו הם חששות, פחדים, מחשבות ואמונות מגבילות.

ולהתחיל  בהדרגה, את אותם המחסומים הפיגעל מנת להצליח, עליך ל

 שתרצה לעשות זאת. זהו הבסיס להכל.לתקשר עם נשים בנינוחות, בכל פעם 

כל עוד לא תעשה כלום, אתה תשאיר את עצמך מחוץ למגרש ומחוץ 

לתחרות. אתה כמובן יכול לקוות שיכירו לך מישהי והכל יזרום כמו בסרט 

 אבל זה בערך כמו לחכות לזכייה בלוטו בלי שבכלל קנית כרטיס. ,הוליוודי

 

בשלב הלמידה. בשלב זה כרגע אל תצפה לתוצאות, אתה נמצא 

חשובה ההתפתחות שלך, ההבנה וההתקדמות. אם תתמקד 

בהתקדמות ולא רק בתוצאה, אתה תגיע אליה הרבה יותר מהר 

 ממה ששיערת.

הדברים  על התאמןעוד מעט אני אתן לך מספר תרגילים שיעזרו לך ל

ישחררו אותך מהפחדים שעוצרים בעדך  ,ובאותה ההזדמנות ,הבסיסיים

 עכשיו.
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  לתרגילים אלה מספר מטרות:

. לתת לך להתנסות בחוויה שבה אתה פונה לבחורה ואפילו מתחיל לפטפט 1

איתה, ללא מטרה קונקרטית. כלומר, תוצאת התקשורת לא חשובה כרגע, 

אלא עצם קיום התקשורת עצמה. בינתיים פקח את העיניים ואת האוזניים 

 כך. זה חשוב מאוד!-אחרוהאזן לכל מה שקורה שם. רשום לעצמך הערות 

. לתת לך להתנסות בהצלחות קטנות ולא מתוכננות. הפחד שלך נובע מכך 2

שהו מיוחד. כדי להוציא לך את ישאתה בטוח שכדי להצליח צריך להיות מ

זה מהראש, הייתי רוצה שתתנסה בהצלחות קטנות עם בחורות, שאינן 

סתמית וחסרת מטרה מבוססות על תכנון מראש, אלא בדיוק מתוך פנייה 

  קונקרטית לבחורה. זה ישנה את נקודת ההשקפה שלך.

. לתת לך הזדמנות אמיתית ללמוד על עצמך. לשים לב מה בדיוק אתה 3

עושה כשאתה מדבר עם בחורה, וכיצד היא מגיבה לכך. בלי להיות בלחץ של 

היא עוד שנייה הולכת". המטרה שלך היא גם לפשל, כדי  ,פשלמ"אם אני 

 ד מה אינך עושה כשורה.ללמו

זה נחמד שיוצאים למשימה שאין שום דרך להיכשל בה, נכון? זה מה שרצוי 

שתלמד בשלב ראשון. עשה זאת לפחות כמה ימים, ואז נדבר על השלבים 

  הבאים.

  

 ועוד כלל חשוב לפני שאתה מתחיל לתרגל:

היא לא צריכה  .לא צריכה להתאים לך בשום צורה ,זאת שאתה פונה אליה

להיות בטעם שלך בשביל שתוכל לפתח איתה שיחה, אז אל תנסה להיות 

 יותר מדי בררן בשלב זה.
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עכשיו צא לרחוב, לקניון, לחוף הים ובצע את התרגילים הבאים. שים לב, 

הם בנויים בצורה הדרגתית, כך שבכל תרגיל תוכל להשתמש במה שכבר 

 עשית בתרגיל הקודם.

לידך ואמור להן "שלום" עם חיוך. התגובה  . זהה בחורות שעוברות מולך או1

שלהן לא חשובה בכלל. התרגיל מסתכם בלהגיד "שלום", כך שהן ישמעו 

זאת. יהיו כאלה שיענו לך בצורה דומה, יהיו כאלה שיתעלמו ויהיו כאלה 

 פעם. 20שישאלו אם הן מכירות אותך וזה בסדר גמור. לבצע 

"מהו היום הכי מאושר  . גש לבחורות ותשאל אותן את השאלה הבאה2

 פעם. 10בחייך?". תן לה לענות ותרגיש חופשי לשוחח איתה על זה. לבצע 

מר "שמתי לב למשהו מיוחד אצלך", תחכה שהיא תשאל א. גש לבחורה ות3

אותך מה זה ותגיד לה משהו ששמת לב אליו, כאשר הסתכלת עליה. זו יכולה 

ולכת או כל דבר אחר להיות מחמאה, משהו בבגדים שלה, בצורה שהיא ה

שתשים אליו לב (רמז: מותר לך להמציא אם לא מצאת בה משהו מיוחד) 

 פעם. 10לבצע 

. בכל מקום בו אתה נמצא, גש לבחורות ודבר עם הבחורה הראשונה שאתה 4

מזהה על כל דבר שעולה לך בראש באותו הרגע. לדוגמא תתעניין בדעתה על 

מתאימים לך או שאולי היה משהו, תשאל אם הבגדים החדשים שקנית 

כדאי לקחת צבע אחר? תשאל מה היא חושבת על שיזוף מלאכותי? עשה זאת 

עד שתרגיש בנוח כאשר אתה מדבר עם בחורה, עד שזה יהיה בשבילך דבר 

יומיומי וטבעי לחלוטין. אתה תוכל לשים לב שהתגובות של הבחורות כלפיך 

לפניות שלך. הן בעצמן השתנו והן מגיבות שונה ממה שהן הגיבו בעבר 

 מתחילות לעשות לך עיניים ולפתות אותך. אתה תהיה מאוד מופתע.
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לאחר שתבצע את התרגיל האחרון, אתה לא תצטרך יותר משפטי פתיחה. 

  משפטי פתיחה נועדו לגברים שלא מבינים נשים וזה משתי סיבות:

מראה לה  אינך ,אתה מסתתר מאחורי משפט מוכן מראש ,א. במשפט פתיחה

את עצמך האמיתי ואת מה שאתה חושב באמת. איך אתה מצפה שהיא 

 תתרשם ממך?

ב. ההצלחה נשענת בכלל על אלמנטים אחרים, שחלקם אף אינם מילוליים 

 כלל.

 קונטקסטאומרים את זה, ובאיזה  איך אלאאומרים לבחורה,  מהלא משנה 

פט מוזר איתה מתפתחת). כל מש ההאינטראקצייותר, איך  מדויק(או 

יכול לעניין בחורה מן  ,משמעי-של הומור שנון וטיזינג עדין ודו בקונטקסט

  השורה.

 להכולא משנה כמה משפטים למדת, לא משנה כמה טכניקות אתה יודע. 

 הוא עניין של מצבך הפנימי וההרגשה שלך בזמן התקשורת איתה.

 

אתה מבצע את התרגילים הנ"ל לא בכדי להכיר  !זכור

מפחדים  רלהיפטבחורות, אלא על מנת לפתח מיומנויות, 

 ולהרגיש יותר בטוח ונינוח כאשר אתה מדבר עם בחורה.

 

קח מחברת ורשום את כל המסקנות שלך, את  לאחר שתעשה את התרגילים,

  .מהתרגיל ההישגים ואיך אתה הולך להשתמש בהמשך, במה שלמדת
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רוצה לדעת איך להצליח עם נשים, גם אם לעולם לא חשבת שאתה 

 ?יכול

  "סודות הפיתוי"
 

 ,שלוקח אותך צעד אחר צעד, הספר היחיד בעברית
  !להצלחה הבטוחה שלך עם נשים

  

  "? רק ידיד"רוצה להפסיק להיות 

 ?רוצה לדעת איך להכיר את הנשים היפות ביותר

?עצמי בלתי מעורעררוצה להפסיק להתפשר ולרכוש ביטחון 

  

http://www.mapi.co.il/book.php  

  בקישור תמצא הצעה חד פעמית למזמיני הספר, שלא תוכל לסרב לה!
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למד אותך בצורה שיטתית, כיצד להכיר נשים ולתקשר איתן, כך יהספר הזה 

סביר מה הגישה ילווה אותך כמו מדריך אישי וישהן יימשכו אליך. הוא 

 נחה אותךיאת הביטחון העצמי הנחוץ. הוא  לבנותשצריכה להיות לך וכיצד 

מה עליך לעשות החל מהרגע בו ראית את הבחורה שמצאה חן  צער אחר צעד

  .יךיבעינ

למד אותך כיצד לנתח כל סיטואציה ולעשות את ההחלטות הנכונות י הספר

  .ביותר, כך שאתה תמיד תוכל להיות המנצח

הספר מלא בהסברים פשוטים ומובנים, דוגמאות, תרגילים, והנחיות 

  .לביצוע

הגישה שלנו מבוססת על הבנה עמוקה של דפוסי התנהגות אנושיים 

ולנו. אנחנו נולדים איתם ולא ניתן וטריגרים פסיכולוגיים שטבועים בכ

אנשים שמצליחים עם נשים, יודעים כיצד בעזרת ההתנהגות  .להיפתר מהם

 .לתפעל טריגרים אלה אצל הבחורה ,שלהם וצורת התקשורת

אתה תבין את מה שקורה בתוך הראש הנשי, את המניעים שלהן, את מה 

מבנה שהן מרגישות בכל רגע. ברגע שתהיה לך תמונה שלמה של ה

הפסיכולוגי הנשי, אתה תוכל בקלות להפעיל את מנגנון המשיכה המינית 

  .שלה אליך

לאחר שתכיר את המנגנונים הפסיכולוגיים . זה לא קסם, הצלחה עם נשים

האופייניים לנשים ותלמד להתנהג בצורה כזאת שתפעיל את הטריגרים 

ימשך אתה תראה עד כמה יכול להיות פשוט לגרום לאישה לה ,הנכונים

  .אליך
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גם אם  ,רוצה לדעת איך להכיר את הנשים היפות ביותר

 ?אתה ביישן

  .אתה לא תצטרך ללמוד קסמים, לשנן רוטינות או לדקלם משפטי פתיחה

תה, רק שעכשיו אתה תידע איך להתנהג, מה להגיד אתה תוכל להיות מי שא

וכיצד זה ישפיע על האישה שאיתך. אתה תידע כיצד להשתמש בתכונות 

אך עד עכשיו לא הייתה לך הבנה שלמה, מה לעשות בכל , שכבר טבועות בך

  .רגע

   

 ,אחרי שקראתי את הספר והתאמנתי במשך שבוע ליישם את מה שכתוב בו

הדברים הם ידעו על הספר ושמעו ממני הרבה על . יצאתי לפאב עם החברים שלי

כמובן שזה נשמע להם בלתי הגיוני ואף . בימים אלה, שאני לומד על נשים

, הם צחקו כשראו אותי הולך לכיוון השולחן שהיו לידו שלוש בחורות .מצחיק

  .מה מוחלטת עם פיות פעוריםהאבל לאחר חמש דקות הם ישבו בתד

התחילה ללטף תכל לי בעיניים, לחייך ואחת מהן אף סהבחורות לא הפסיקו לה

אותי בצורה לא משתמעת לשני כיוונים. אחרי רבע שעה, אני ושלושת הבחורות 

היינו בדרך לאוטו שלי, כדי לנסוע אלי. החברים עדיין לא האמינו למה שהוא 

רואים, אבל אני כבר ידעתי שהיום בלילה אני לא הולך לישון ומחר אאחר 

 .לעבודה

  28עידן, בן 
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כאשר אתה רק מתחיל לחשוב שצריך , המחשבות משתקות אותך

 ?לגשת למישהי

בספר אתה תלמד להתגבר על הפחד שתוקף אותך כאשר אתה רוצה לגשת 

לבחורה מאוד יפה וחושש להיכשל. זה יהיה אחד המכשולים הראשונים 

  .שאנחנו נעבוד איתך עליו

חשוב רגע, עד כמה החיים שלך היו יכולים להיראות שונה אם היית יכול 

ית יודע בדיוק איך היית מרגיש, אם הי ?לגשת לכל בחורה ולהכיר אותה

מה לעשות ואיך להתנהג, כדי שבחורות ישמחו להכיר אותך, לפתח איתך 

 ?שיחה ולהיפגש איתך מאוחר יותר

אני לא הולך להטיף לך איזה אופי של חיי זוגיות עליך לנהל. אתה תחליט 

זאת בעצמך. אבל אני אתן לך את הכלים וההבנה שתאפשר לך ללכת על מה 

  .שאתה רוצה

יכול להיות שאתה רוצה להיפגש עם הבחורה רק ללילה אחד. יכול להיות 

שאתה תרצה לבנות איתה יחסים ארוכים. אולי אתה תרצה לצאת עם כמה 

אולי כבר יש לך את אותה הבחורה המיוחדת שאתה נמצה  .נשים בו זמנית

איתה, אבל אתה מרגיש שהיא מתחילה לחמוק בין אצבעותיך ואינך יודע מה 

ת כדי להחזיר את הגלגל לאחור. אז אתה מחפש את הדרך להבעיר לעשו

  .מחדש את להבת התשוקה ביניכם
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 ,ברגע שאתה תבין את הצרכים הפסיכולוגיים של נשים

 אתה תהיה הגבר שיכול לעשות אותן מאושרות

ודית מה מדליק נשים, לאילו דברים תהספר שלנו ילמד אותך בצורה קלה ומ

להיות המענה הטוב ביותר לצרכיה של אישה, כדי שהיא הן זקוקות וכיצד 

  .תתמכר אליך כמו אל סם

לאחר שתקרא את הספר, אתה תגיד לעצמך "עכשיו אני מבין איפה טעיתי 

עכשיו אני לגמרי מבין מה הייתי צריך לעשות, כדי להצליח בכל  !כל הזמן

 ."!סיטואציה

צד לפעול בכל סיטואציה אתה תידע כיצד להתנהג, מה להגיד, איך להגיב, וכי

אתה לא תצטרך יותר לשנן משפטי פתיחה מגוחכים. אתה לא  .שתתקל בה

תצטרך לגשש באפלה ולנחש מה הדבר הטוב ביותר לעשות עכשיו. זה יהיה 

  .עבורך מובן מאליו

אתה גם תמיד תדע, האם הבחורה מעוניינת בך באמת, על ידי כך שתקרא 

  .עניינותאת שפת הגוף שלה ותזהה סימני הת

  

  כדי להזמין את העותק שלך של "סודות הפיתוי"

 www.mapi.co.il/book.php -היכנס ל
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  !פרקים שונים 50-בספר "סודות הפיתוי" יש מעל ל

, שיטות, אם אני אגיד לך שהספר כולל הרבה מאוד הסברים מפורטים

למעשה לא אגיד לך אני , דרכים לבניית גישה אישית ופיתוח ביטחון עצמי

 .כדי להבין על מה אני מדבר, כי אתה צריך לראות את זה במו עיניך. כלום

 :אני רוצה לתת לך סקירה של מספר פרקים מעניינים מהספר

הסוד האמיתי להצלחה עם נשים. תפיסה מוטעית מול תפיסה  - 5פרק 

  .נכונה

לעומת בפרק הזה תגלה מהי התפיסה שמביאה להצלחה גורפת עם נשים, 

צלחות באות להם בקלות, ההגברים שה .התפיסה שמביאה להרבה כישלונות

מסתכלים על נשים בצורה קצת שונה, ממה שרובינו מכירים. התפיסה 

מה עליך לגלות ועל מה לעבוד,  .שלהם, זהו אחד מסודות ההצלחה שלהם

  .כדי שגם אתה תתחיל להצליח, אתה תגלה בפרק זה

  כיצד לגשת אליה - 11פרק 

זהו אחד השלבים הראשונים והמפחידים ביותר באינטרקציה עם בחורה. 

בספר אתה תלמד כיצד להסתדר במגוון סיטואציות שונות, שתיתקל בהן. 

למשל איך לגשת לבחורה שהולכת? איך לגשת לבחורה שיושבת או עומדת 

 ?במקום

כאן תמצא את ההסבר, מה לעשות כאשר אתה נתקל במכשולים שונים. 

 .שהבחורה שניגשת אליה, ממשיכה ללכת או פשוט לא עונה לךלמשל כ

בפרק הזה, ישנו הסבר על שפת הגוף שצריכה להיות לך, בזמן שאתה ניגש 
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לבחורה ומהי הצורה, בה עליך לפנות אליה, כדי למשוך תשומת ליבה וליצור 

 .התעניינות

  מה לעשות ברגע שראית אותה - חוקי פתיחה  - 12פרק 

קבל הנחיות שמסבירות מה עליך לעשות ברגע שראית אתה מ בפרק הזה

  .בחורה שמוצאת חן בעינייך

ישנם מספר כללים שיהפכו כל היכרות שלך, לחוויה קלילה וכיפית. בנוסף, 

בפרק הזה אתה תגלה, כיצד להפיק לקחים בצורה נכונה, מכל היכרות עם 

 .ולהשתפר לקראת הפעם הבאה ,בחורה

  ה או קביים לתחילת ההיכרותאלתור משפטי פתיח - 13פרק 

נכון שאחד הדברים המעלים הכי הרבה שאלות, זהו אותו המשפט הראשון 

ממנו צריך להתחיל את השיחה. כאן אתה תלמד לאלתר משפטי פתיחה 

שונים, עבור כל סיטואציה בה אתה יכול למצוא את עצמך. בפרק הזה, אנחנו 

אם אתה נמצא בבלק אווט נסביר לך, מה עליך לעשות כדי להיות מנצח, גם 

 .טוטאלי, ברגע שניגשת לבחורה

  חוקי יצירת התעניינות - 15פרק 

קיימים מספר כללים בסיסיים שחוב לשמור עליהם, כדי שבחורה תתעניין 

התעניינות של אישה בגבר, זה לא תהליך מקרי. הוא פועל בהתאם  .בך

ה כיצד עליך לחוקים מסוימים. בפרק הזה תמצא הסבר על חוקים אלה ותגל

 .לפעול, כדי שנשים יתעניינו בך ויתחילו להימשך אליך
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  חשיבות ההופעה, המראה החיצוני וכיצד לשפרם - 20פרק 

כאן אנו מסבירים לך, איך אתה יכול לשפר את המראה החיצוני שלך. לא 

משנה איך אתה נראה היום, ההופעה שלך יכולה להקרין דברים שונים. 

הסבר על יצירת חזות שמקרינה את כל הדברים,  בפרק הזה, אתה תמצא

 .שמושכים נשים בהופעה של גבר

  איך להחיות את השיחה ברגש - 22פרק 

אנו הגברים, נוטים לנהל את השיחות שלנו בצורה משעממת, אינפורמטיבית 

ולא תמיד יודעים כיצד לעורר בעזרת השיחה רגשות אצל הבחורה איתה 

רך הכי פשוטה להפוך את השיחות שלך מדברים. כאן אתה תכיר את הד

 .למלאות רגש, שלא יוכלו להשאיר אף בחורה אדישה לידך

  מבנה התקשורת וטיימינג נכון, להיכרות מוצלחת - 23פרק 

שיחה עם בחורה, זהו תהליך המורכב מכמה חלקים. בפרק זה אתה תגלה 

ממה מורכבת התקשורת שלך עם נשים ומה עליך לעשות בכל שלב ובכל חלק 

 .של התקשורת, כדי שהבחורה תימשך אליך ותרצה להיפגש איתך שוב ושוב

  עבור אותם בהצלחה ואל תיפול למלכודת –מבחני נשים  - 27פרק 

מתקשרים עם בחורה, היא בוחנת אותנו, על מנת להחליט כל פעם שאנו 

האם אנו משדרים את כל הדברים הדרושים ומתאימים לה כפרטנרים לסקס 

או יחסים. היא מסתכלת על התגובות שלנו, שואלת שאלות ומאתגרת 

במכשולים, על מנת לראות כיצד נתמודד איתם ולאיזה תפקיד נתאים. בפרק 

וריות של מבחנים קיימים, אילו סוגי מבחנים הזה, אתה תגלה אילו קטג

נמצאים בכל קטגוריה וכיצד אתה תוכל לעבור מבחנים אלו בקלות, בלי 
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מבחן אחד, יכול להכריע היכן תסתיים הפגישה  -להיפסל על ידי נשים. זכור 

 .שלכם

  כך תגלה שהיא רוצה אותך -סימני התעניינות  - 31פרק 

ילה להימשך אליך ולרצות אותך. זהו אתה חייב לדעת, מתי הבחורה מתח

השלב, בו עליך להפסיק עם הדיבורים ולהתקדם לשלב הבא. לקחת ממנה 

מספר טלפון או להמשיך את ההיכרות שלכם במתכונת קצת שונה. אחת 

זה שהם לא שמים לב כאשר הבחורה מעוניינת  ,הבעיות הנפוצות של גברים

עליה רושם, כאשר הדבר כבר  בהם, ומנסים שוב ושוב לעניין אותה ולעשות

אינו נחוץ כלל. בסוף של דבר, הבחורה מתייאשת לחכות והולכת לגבר אחר 

 .שיעשה את העבודה כמו שצריך

לפעמים הגברים חושבים שלא עניינו את הבחורה ומחליטים להתקפל, 

כאשר יכלו להעביר לילה בלתי נשכח עם אותה הבחורה, אילו רק ידעו לזהות 

כדי שדברים כאלה לא יקרו לך, אתה חייב לדעת  .ניינת בהםשהיא כבר מעו

לזהות בוודאות, מתי הבחורה מתעניינת בך. כיצד לעשות זאת, תגלה בפרק 

 .הנוכחי

  איך לעזוב עם מספר הטלפון שלה ביד - 32פרק 

כדי לקבל מספר טלפון בוודאות, עליך לשמור על כמה כללים פשוטים. 

  .את מספר הטלפון בנוסף, ישנן מספר דרכים לבקש

השילוב של שמירה על עקרונות אלו וביצוע הצעדים הנכונים לקבלת מספר 

מעוררים בבחורה רצון עז לשמור איתך על קשר והיא בשמחה  ,הטלפון

 .משאירה לך את מספר הטלפון שלה



 

-47- 

 

 

 המפתח להצלחה עם נשים

 .עליך לדעת לטפל בהתנגדויות של בחורה להשאיר לך את מספר הטלפון שלה

ה רוצה להשאיר לך את המספר, לפעמים היא תגיד לפעמים היא תגיד שאינ

שהיא תעדיף לקחת את שלך, לפעמים היא תגיד שאתה צעיר מדי או כל 

  .תירוץ אחר על מנת לא להשאיר לך את מספר הטלפון שלה

כל המצבים האלה, אינם מבוי סתום ואם תדע להתגבר על ההתנגדות שלה, 

  .הטלפונים שלךאתה תצא עם מספר הטלפון שלה, רשום בספר 

  איך להיות מוקף בנשים ולגרום להן לפתות אותך בעצמן - 34פרק 

האם חשבת פעם מה ההבדל בין אותם הבחורים אשר מוקפים בנשים, לבין  

בחורים רגילים? האם זה מראה חיצוני? מבנה מיוחד של הגוף או הפנים? 

שנשים סגנון הלבוש? בפרק זה תגלה מה עליך לעשות וכיצד להתנהג כדי 

  בעצמן ירצו לפתות אותך, עוד לפני שבכלל הראת שאתה מעוניין בהן.

  יוצא לדייט ראשון? למד ליצור מתח מיני - 38פרק 

מה לדעתך צריך להיות בדייט ראשון כדי שבחורה תרצה אותך בצורה  

מטורפת? אחד המרכיבים החשובים ביותר לכך הוא "מתח מיני" שנוצר 

דייט. בפרק זה תלמד כיצד יוצרים ומעצימים באמצעות התנהגות נכונה ב

מתח מיני שגורם לבחורה לחשוב עליך כל הלילה לאחר הדייט ולצפות לדייט 

 הבא איתך.

  איך לחמם אותה בעזרת התגרות שנונה וטיזינג - 39פרק 

אחת הדרכים הטובות ביותר לתת לבחורה רגשות ולגרום לה להידלק עלייך, 

ברגע שתלמד להתגרות בה בהומור עדין, זו  .היא על ידי התגרות בהומור

  .תהיה אחת הפריצות הגדולות ביותר שלך בתקשורת עם נשים
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טיזינג, זוהי צורת שיחה שמיד מעבירה את התקשורת שלכם למישור אחר. 

משיחה רצינית, היא הופכת לפלרטוט, בו אתה יכול להפגין את תכונות הזכר 

ת התגובה המהירה, את הבטוח בעצמו שלא דופק חשבון, את יכול

האינטליגנציה, את חוש ההומור הבריא, את השנינות, את היכולת לאתגר 

  .אותה אינטלקטואלית ולגרום לה להתרגש

נשים מתות על התגרויות מהסוג הזה. יש כאלה שקוראות לזה סקס מילולי. 

  .התגרות כזאת מדליקה, סקסית ומושכת את האדם שמנגד

  בעזרת המילים שאתה אומר לה איך לגרות בחורה - 41פרק 

לפעמים מילה או משפט שאמרת, יכולים לגרות את הבחורה כל כך חזק, 

שהיא תהיה מוכנה לשכב איתך באותו הרגע ופשוט "לנצל" אותך כדי לספק 

את היצר המיני שלה, בצורה החייתית ביותר. בפרק זה תלמד לפתח אחת 

לגרות אותן במהלך השיחה  -המיומנויות החשובות ביותר להצלחה עם נשים 

באמצעות המילים, המשפטים ונושאי השיחה, כמו שרק הגברים הכי 

 מצליחים עושים זאת.

  )הסוד לקבלת ערך חברתי גבוה (פרק בונוס - 43פרק 

כאן אתה תגלה מהו ערך חברת, כיצד הוא נוצר, מדוע יש אנשים 

ך אנשים שאוטומטית זוכים בהערכה מצד אחרים, וכיצד להיות אדם שמוש

  .אחרים כמו מגנט

אתה תגלה שאתה לא חייב להיות כוכב קולנוע, איש מוכר בציבור או כוכב 

כדי לזכות באהדה שאנשים אלה זוכים לה. אתה יכול ליצור לעצמך  ,רוק

הרעיון  .ערך חברתי זהה, רק בעזרת צורת ההתנהגות והתקשורת שלך
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גדולות ביותר שלך שנמצא מאחורי הפרק הזה, יהווה את אחת הפריצות ה

  .עם נשים

  מה לעשות, כאשר היא אומרת "לא", לנסיון שלך לקדם עניינים - 45פרק 

קרה לך שהיכרת מישהי, ניסית לקדם את העניינים קדימה (לקחת טלפון, 

   ?לקבוע פגישה, להזמין אותה לאנשהו) ונתקלת בהתנגדות

ותקבל כמה בפרק הזה אתה תלמד מה עומד מאחורי התנגדויות אלה, 

דרכים שונות, שמתאימות למצבים שונים, כדי להתגבר על התנגדויות מהסוג 

  .הזה

  איך לקבוע פגישה בטלפון ולצאת לפגישת החלומות שלך - 48פרק 

, אתה יושב בבית ומתכנן להתקשר קיבלת מספר טלפון מבחורה שהיכרת

אליה. זהו אחד הרגעים המפחידים, המלווים בהתרגשות והססנות. איך 

להזכיר לה מי אני? מה להגיד? איפה לקבוע איתה? האם לבקש להיפגש או 

 ?פשוט לקבוע לה זמן ומקום

בפרק זה אתה תמצא הנחיות מדויקות, כיצד להפוך את השיחה הזאת 

עליך לעשות בשיחה הזאת, כדי לקבוע פגישה בצורה לקלילה וכיפית ומה 

  .וודאית עם הבחורה שאתה רוצה

  איך להכיר באתרי הכרויות - 54פרק 

הכללים הבסיסיים ביותר שללא השמירה עליהם, לא תוכל להצליח בצורה 

אינטרנט לא שונה בהרבה מהחיים האמיתיים וחוקי  טובה באתרי הכרויות.

ם, אך ישנם מספר דגשים וכללים שאתה חייב ההכרויות והפיתוי שם דומי

  לדעת, כדי להצליח בסביבה וירטואלית זו.
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  ספר "סודות הפיתוי" המלא

פרקי  4פרקים לימוד,  57עמודים,  229הספר המלא מכיל 

תוספות והעשרה, אינספור דוגמאות, תרגילים ומשימות 

לביצוע שיביאו אותך לגבהים חדשים ביצירת קשרים עם 

  נשים!

 ,שלוקח אותך צעד אחר צעד, בעברית הראשוןפר הס

  !הצלחה הבטוחה שלך עם נשיםל

  :במתנה המדהימ הרצאת בונוס יםקבלמעם קניית הספר 

 "המפתח לשינוי תפיסתי"הרצאה מוקלטת 

תראה לך את הדרך הישנה בה הולכים רוב הגברים שזוהי הרצאה מהפכנית 

בה תלך מעתה והלאה  נכשלים, ותתחיל לסלול עבורך את הדרך החדשה,ש

ההרצאה ניתנת לצפיה באינטרנט לאחר   .לכיוון של ההצלחות הגדולות שלך

  רכישת הספר.

 ח"ש 270 -עלות ההרצאה 
  !עם הספר בחינםאתה מקבל אותה 
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