Zakochałaś się w chłopaku, który nie zwraca na Ciebie uwagi? A może wpadł Ci
w oko nieśmiały typ i masz dosyć czekania aż zrobi pierwszy krok? W tym
poradniku znajdziesz 10 konkretnych sposobów, dzięki którym poderwiesz
chłopaka Twoich marzeń. Skorzystaj z naszych wskazówek, a ON totalnie
oszaleje na Twoim punkcie!
Wyobraź sobie teraz idealny świat, w którym spotykasz przystojnego chłopaka,
spoglądacie sobie głęboko w oczy, on uśmiecha się do Ciebie, podchodzi bliżej,
wita się z Tobą i proponuje wyjście na kawę. Brzmi super, prawda? Musimy Cię
rozczarować: takie rzeczy dzieją się tylko w filmach. Okej, może komuś się to
przytrafiło, ale szanse na to, że piękny nieznajomy wypatrzy Cię w tłumie i
zaprosi na randkę są mniej więcej tak duże, jak to, że trafisz 6 w Totka. Nie
przejmuj się tym jednak. Zamiast tego weź los w swoje ręce. Dzisiaj nikogo już
nie dziwi, kiedy to dziewczyna przejmuje inicjatywę i nawiązuje kontakt jako
pierwsza. Możesz więc śmiało przejść do działania :) W tym momencie nasuwa Ci
się pewnie jedno pytanie: JAK SIĘ ZA TO ZABRAĆ?
Jak uwieść chłopaka, który wpadł Ci w oko? Nie wszystkim przychodzi to z
łatwością, dlatego aby Ci w tym pomóc, przygotowałyśmy zbiór 10 skutecznych
sposobów na poderwanie chłopaka Twoich marzeń. Nie czekaj bezczynnie, aż
Twój książę z bajki zrobi pierwszy krok, tylko skorzystaj z naszych wskazówek i
zawalcz wreszcie o swoje szczęście. Zostań panią swojego losu i już teraz
odmień swoje życie.
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10 sposobów na poderwanie chłopaka Twoich marzeń!
Spodobał Ci się kolega ze szkoły, starszy brat Twojej najlepszej koleżanki, a
może tajemniczy przystojniak, z którym codziennie jeździsz autobusem?
Każdego z tych chłopaków możesz poderwać, ale dla każdego z tych przypadków
musisz obrać odpowiednią strategię. W tym poradniku przygotowałyśmy dla
Ciebie aż 10 skutecznych sposobów na podryw, które sprawdzą się w różnych
sytuacjach. Jesteś gotowa?! No to do dzieła!

Sposób 1: Nawiąż z nim kontakt wzrokowy
Nawiązanie kontaktu wzrokowego to pierwszy krok, żeby okazać chłopakowi
swoje zainteresowanie jego osobą. Postaraj się spojrzeć mu głęboko w oczy i
utrzymać kontakt wzrokowy przez co najmniej kilka sekund. Oczywiście nie
możesz przeciągać tego w nieskończoność, bo może zrobić się niezręcznie. Policz
w myślach do trzech i odwróć wzrok, a po chwili... zerknij na niego jeszcze raz!

Sposób 2: Uśmiechnij się!
Uśmiech ma ogromną moc, a jednocześnie nic nas nie kosztuje. Niewiele też
ryzykujemy, przesyłając go drugiej osobie, bo w najgorszym wypadku po prostu
nie zostanie on odwzajemniony. Połącz ze sobą ten i poprzedni podpunkt - kiedy
Wasze spojrzenia skrzyżują się ze sobą na dłuższą chwilę, unieś delikatnie kąciki
ust i obserwuj jego reakcję. On również się uśmiechnął? To dobry znak!

Sposób 3: Puść do niego oczko
To sposób dla odważnych dziewczyn, ale może zaryzykujesz i podejmiesz tę
próbę? Zrób to w momencie, kiedy Wasze spojrzenia skrzyżują się ze sobą.
Możesz ten gest połączyć z uśmiechem, co spotęguje efekt. Pamiętaj, że
uśmiechnięte dziewczyny są odbierane bardziej pozytywnie przez otoczenie niż
2

te, które mają wiecznie poważną lub przestraszoną minę. Pokaż mu, że jesteś
pozytywnie zakręcona, a możliwe, że sam zacznie z Tobą rozmowę jako
pierwszy.

Sposób 4: Pojawiaj się tam, gdzie on
Aby móc lepiej poznać chłopaka i jednocześnie zbliżyć się do niego, powinnaś
pojawiać się w tych samych miejscach, co on. Dowiedz się, czy ma jakieś pasje i
gdzie najczęściej spędza wolne chwile. Zapisz się na te same zajęcia
pozalekcyjne, kółko zainteresowań albo zacznij chodzić do tej samej biblioteki.
Musisz jednak być przy tym subtelna, żeby on nie nabrał podejrzeń, że go
śledzisz.

Sposób 5: Postaraj się dowiedzieć o nim czegoś więcej
Jeśli chcesz poderwać chłopaka swoich marzeń, to musisz postarać się go bliżej
poznać. Porady z poprzedniego punktu mogą Ci to znacznie ułatwić, ale schody
zaczynają się w momencie, gdy zauroczyłaś się w nieznajomym chłopaku. Jeżeli
pochodzicie z niewielkiej miejscowości, łatwiej będzie Ci dowiedzieć się czegoś
więcej na jego temat, ale w dużym mieście masz właściwie tylko dwie
możliwości: albo do niego zagadać, albo go śledzić. W tym drugim przypadku
może przydać Ci się wsparcie przyjaciółki. Po pierwsze idąc z kimś nie będziesz
wzbudzać aż takich podejrzeń, a poza tym w razie potrzeby możecie się
rozdzielić, dzięki czemu chłopak Wam nie ucieknie :)
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Sposób 6: Znajdź go w social mediach
W dzisiejszych czasach wiele znajomości zaczyna się za pośrednictwem
internetu. Jeżeli uda Ci się namierzyć profil chłopaka (np. na Facebooku lub
Instagramie), to już połowa sukcesu. Z jego konta możesz dowiedzieć się bardzo
wiele, np. tego czy nie ma dziewczyny. Zacznij od polubienia jego zdjęcia lub
pozostawienia zabawnego komentarza pod zdjęciem. Możesz także pójść krok
dalej i po prostu napisać do niego wiadomość (ten sposób jest najskuteczniejszy,
choć wymaga odwagi). Macie wspólnego znajomego? To świetnie! Napisz do
chłopaka wiadomość z pytaniem, czy nie spotkaliście się przypadkiem na
ostatniej imprezie Waszego kumpla/Waszej kumpeli :)

Sposób 7: Spróbuj poprzez „spotted”
Chociaż facebookowe profile typu „spotted” nie cieszą się już tak ogromną
popularnością jak kiedyś, to wciąż wiele osób na nie zagląda. Możesz także
przesłać wiadomość na profil lub stronę www Twojego miasta. Wiele z nich
udostępnia ogłoszenia, więc wystarczy, że podasz swój adres e-mail i krótko
opiszesz swoją historię. Najlepiej będzie jeśli założysz nową skrzynkę pocztową,
na wypadek gdyby ktoś postanowił sobie z Ciebie zażartować i zaczął wypisywać
durne wiadomości lub przesyłać spam.

Sposób 8: Zaangażuj do pomocy znajomych
Macie jakiś wspólnych znajomych? To wspaniale! Oni mogą być bardzo pomocni,
jeżeli chodzi o poderwanie chłopaka Twoich marzeń. Przede wszystkim możesz
dowiedzieć się od nich wielu ciekawych rzeczy na jego temat. Ponadto możesz
zorganizować spotkanie, na które oni go zaproszą. W większym gronie i ze
wsparciem bliskich, łatwiej będzie Ci nawiązać kontakt, a przy okazji wszystko
będzie wyglądać naturalnie.
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Sposób 9: Odważ się i zacznij rozmowę
Najtrudniejszy jest zawsze pierwszy krok, ale później jest już z górki. Znajdź
odpowiedni pretekst i zacznij z nim rozmowę. Wiele zależy od sytuacji, w jakiej
się akurat znajdujecie, ale zawsze można coś wymyślić. Przykładowe zdania,
dzięki którym zaczniesz rozmowę:
„Rozładował mi się telefon, czy możesz powiedzieć mi, która godzina?”
„Polecasz tę książkę? Uwielbiam tego autora, ale tego tytułu jeszcze nie
czytałam”.
„Czy mógłbyś mi wytłumaczyć ten temat z chemii? Widziałam, że go
rozumiesz”.
„Gdzie spędziłeś wakacje? Zwiedziłeś jakieś ciekawe miejsca?” / „Gdzie
planujesz spędzić kolejne wakacje?”.
„Umieram z głodu, masz ochotę iść coś zjeść?”.

Sposób 10: Po prostu zaproś go na kawę!
Oczywiście lepiej nie robić tego prosto z mostu. Podejście do nieznajomego
chłopaka i proponowanie mu spotkania w kawiarni, może zakończyć się odmową.
Nikt nie lubi być w taki sposób zaskakiwany, a pierwszą myślą po usłyszeniu
takiej propozycji, będzie najpewniej: „gdzie jest ukryta kamera?”. Załóżmy
jednak, że udało Wam się już nawiązać kontakt i chwilę porozmawiać. To idealna
okazja, żeby zaproponować wyjście na kawę. Z uśmiechem na ustach możesz
dodać, że to nie randka, tylko koleżeńskie spotkanie. Dzięki temu Ty nie
będziesz musiała bać się, że on Cię odrzuci, a z drugiej strony on w razie czego
będzie mógł się wykazać i przejąć od Ciebie „pałeczkę”.
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Co robić, jeśli się nie uda?
Jesteśmy przekonane, że stosując się do naszych porad, uda Ci się poderwać
chłopaka Twoich marzeń. Zawsze jednak trzeba się liczyć z tym, że coś może
pójść nie tak (albo chłopak jest gejem…). Pamiętaj, że w najgorszym wypadku
rozmowa z chłopakiem po prostu szybko się zakończy i każde z Was pójdzie w
swoją stronę. Absolutnie nie jest to powód do wstydu! Powinnaś być raczej
dumna z siebie, że odważyłaś się zrobić pierwszy krok i wziąć los w swoje ręce.
Często też nieudana próba podrywu nie oznacza końca znajomości, a wręcz
przeciwnie! Jesto to szansa na poznanie nowego znajomego, a jak wiadomo on
ma przecież co najmniej kilku kolegów… :)

Czy powinnaś wykorzystywać wszystkie powyższe sposoby
na podryw?
To zależy. Każda sytuacja jest przecież inna i nie zawsze dana metoda będzie
odpowiednia w tym konkretnym momencie. Zacznij od wybrania sposobu, który
najbardziej Ci odpowiada, a jeżeli jeden zawiedzie, to po prostu przetestuj
kolejny.
Przeanalizujemy teraz 3 popularne sytuacje, aby podpowiedzieć Ci, które
zzaproponowanych przez nas metod, sprawdzą się w nich najlepiej.

Kolega z klasy lub ze szkoły

Widujecie się praktycznie codziennie, macie razem zajęcia albo po prostu mijacie
się na korytarzu. On kojarzy Cię z widzenia, może nawet mówicie sobie „cześć”.
Macie wspólnych znajomych i potencjalnie wiele tematów do rozmów (w szkole
zazwyczaj dużo się dzieje).
Sposoby na podryw, które możesz wykorzystać:1, 2, 3, 4, 8, 9, 10.

Prawdopodobnie masz go w znajomych na FB (lub bez problemu jesteś w stanie
znaleźć jego profil), więc punkt 6 możesz pominąć. Spotted to również nie jest
najlepsze miejsce do zaczepiania kolegi ze szkoły, dlatego wykreślamy także
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punkt nr 7. Porady z 5 punktu możesz wykorzystać, ale raczej nie będzie to
konieczne.

Brat koleżanki

Z pewnością widujesz go od czasu do czasu, kiedy akurat odwiedzasz swoją
przyjaciółkę w domu. Być może on jest dla Ciebie miły i sam czasem do Ciebie
zagaduje, ale może być też tak, że ich relacja nie jest dobra i on nie interesuje
się znajomymi siostry. Związek z bratem koleżanki jest trochę ryzykowny, bo w
przypadku rozstania z chłopakiem, może to mieć negatywny wpływ na przyjaźń.
Jeśli jednak czujesz, że chcesz zaryzykować, to spróbuj!
Sposoby na podryw, które możesz wykorzystać: 1, 2, 3, 8, 9, 10.

W tym wypadku warto zaangażować do pomocy swoją przyjaciółkę. To od niej
dowiesz się najważniejszych rzeczy o chłopaku, bo w końcu kto zna go lepiej, niż
jego własna siostra? Drugim sposobem są oczywiście social media, ale mając
szansę na pomoc „swatki”, aż żal z niej nie skorzystać.

Tajemniczy Nieznajomy
Nie da się ukryć, że jest to najtrudniejszy z omawianych trzech przypadków. Nie
oznacza to jednak, że jesteś skazana na porażkę! Masz tutaj także jedną
przewagę - gdyby coś poszło nie tak, nie będziesz narażona na częsty kontakt
z chłopakiem, tak jak w przypadku kolegi ze szkoły lub brata koleżanki. Możliwe
nawet, że już nigdy się nie zobaczycie, więc nie masz nic do stracenia.
Sposoby na podryw, które możesz wykorzystać: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10.

Pojawianie się w tych samych miejscach, co Tajemniczy Nieznajomy może być
trudne, z tego względu, że go nie znasz :) W związku z tym pomijamy tutaj
punkt 4. Prawdopodobnie nie macie również wspólnych znajomych, dlatego
musimy wykreślić w tym wypadku 8 podpunkt.
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Pamiętaj, że nikt nie rodzi się mistrzem podrywu, dlatego nie martw się, że nie
masz w tym „fachu” doświadczenia. Wszystko przyjdzie z czasem. Być może
czeka Cię nawet porażka (w końcu nie od razu Rzym zbudowano), ale
najważniejsze to się nie poddawać i wyciągać wnioski z każdego niepowodzenia.
Metody podrywu z tego poradnika zadziałają, pod warunkiem, że chłopak będzie
zainteresowany nawiązaniem bliższej znajomości z Tobą, a Ty podejdziesz do
tego wszystkiego na luzie. Możesz dać z siebie wszystko, a i tak ponieść porażkę.
Powód? Może on nie szuka teraz związku, bo woli się bawić, może zraniła go
dziewczyna i boi się zaufać kolejnej, a może woli chłopców? To, że nie wyszło z
jednym chłopakiem, nie oznacza, że z następnym będzie tak samo. Wręcz
przeciwnie! Próbuj aż do skutku, a kiedy już Ci się uda, będziesz mogła z dumą
spojrzeć w lustro i powiedzieć sobie: ,,Udało się!”.

Bonus
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50 pytań, które możesz zadać chłopakowi Twoich marzeń!
Naprawdę chcemy pomóc Ci poderwać chłopaka z Twoich snów, dlatego do tego
poradnika dorzucamy jeszcze 50 pytań, które możesz mu zadać, kiedy już
nawiążecie ze sobą kontakt. Dzięki tym pytaniom podtrzymasz rozmowę,
unikniesz krępującej ciszy i przede wszystkim dowiesz się wielu ciekawych rzeczy
na temat chłopaka swoich marzeń.

1. Co pomyślałeś, gdy zobaczyłeś mnie po raz pierwszy?
2. Wolisz podrywać czy być podrywanym?
3. Jakie 5 cech musi mieć idealna dziewczyna dla Ciebie?
4. Chciałbyś znać swoją przyszłość?
5. Ile miałeś dotąd dziewczyn?
6. Wolałbyś skoczyć na bungee czy nurkować na rafie koralowej?
7. Od czego zaczynasz dzień?
8. Jaka jest ostatnia rzecz, którą robisz przed snem?
9. O czym/o kim myślisz przed snem?
10. Jaką super moc chciałbyś mieć?
11. Czego nauczyłeś się z bajek z dzieciństwa?
12. Spotkałeś kiedyś jakąś gwiazdę?
13. Gdybyś musiał opuścić dom w ciągu 5 minut, to co byś spakował?
14. Masz jakieś uzależnienie?
15. Jakie miejsce na Świecie chciałbyś zwiedzić?
16. 
Co najlepszego przydarzyło Ci się w życiu?
17. 
Co najgorszego przydarzyło Ci się w życiu?
18. 
Jaka jest według Ciebie najgorsza ludzka cecha?
19. Taniej jest Cię wyżywić czy ubrać? :)
20. Gdybyś na jeden dzień mógł być kimś sławnym, to kto by to był i
dlaczego właśnie ta osoba?
21. Zdradzisz mi swój największy sekret?
22. Czego nie zrobiłbyś za żadne pieniądze świata?
23. 
Jaki film najbardziej zapadł Ci w pamięci?
24. 
Wygrałeś coś w swoim życiu?
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25. Gdybyś spotkał siebie sprzed 5 lat, to jaką radę byś sobie dał?
26. Jaką potrawę mógłbyś jeść codziennie?
27. 
Czy zataiłbyś prawdę przed bliską Ci osobą, po to żeby jej nie ranić?
28. Wolałbyś ponieść porażkę czy całe życie żałować, że nie spróbowałeś?
29. Masz jakąś fobię?
30. Jakie jest Twoje największe marzenie?
31. 
Co byś zrobił, gdybyś wiedział, że został Ci jeden tydzień życia?
32. Czy masz jakiś talizman, który przynosi Ci szczęście?
33. Gdybyś był milionerem to na co wydawałbyś pieniądze?
34. Masz jakiś tatuaż albo planujesz zrobić? Jeśli tak, to jaki?
35. Jak wyobrażasz sobie swoje życie za 5 lat?
36. Czy zrobiłeś kiedyś coś, czego dziś żałujesz?
37. Masz jeszcze jakąś zabawkę z dzieciństwa?
38. Ile chciałbyś mieć lat? / Na ile lat się czujesz?
39. Czego byś nie zjadł?
40. 
Jaka piosenka najbardziej zapadła Ci w pamięci?
41. Gdybyś mógł naprawić jedno zło tego świata, to co by to było?
42. Jakie 5 słów najlepiej mnie opisuje?
43. Gdzie nie chciałbyś pracować?
44. 
Jaki był Twój najdziwniejszy sen, który pamiętasz?
45. Masz do wydania 10.000 zł. Na co je przeznaczysz?
46. Wierzysz w to, że dobro do nas wraca?
47. 
Jakim zwierzęciem lub rośliną chciałbyś być w kolejnym życiu?
48. 
Gdyby nagle wyłączyli internet, telewizję i radio, to co byś robił?
49. Co jest dla Ciebie ważniejsze: pieniądze czy miłość?
50. Jaki jest Twój ideał dziewczyny?
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Jesteśmy przekonane, że dzięki temu poradnikowi uda Ci się poderwać chłopaka
Twoich marzeń, a pytania bonusowe pomogą Wam przełamać lody i przyspieszyć
tempo rozwoju Waszej znajomości. Trzymamy za Ciebie kciuki!!!

Poradnik ten został napisany przez redaktorki portalu Dlanastolatek.pl na podstawie ich własnych
doświadczeń ora bacznej obserwacji otoczenia i zachowań rówieśników. Choć w naszym wypadku
opisane metody okazały się skuteczne, nie możemy zagwarantować, że zadziałają u każdego.
Tekst: Dlanastolatek.pl
Zdjęcia: Pixabay
Zapraszamy na naszą stronę: 
https://www.dlanastolatek.pl
FB: @dlanastolatek
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