
 
  

Hogyan játsszunk ki az érzelmeket úgy, hogy pár perc alatt 
felizgassunk egy nőt? 

  

Nők és férfiak sokban különbözünk egymástól. Másként élünk át 
különböz ő érzelmeket, másként értelmezünk dolgokat és magát a 

szexuális izgalmat is másként éljük meg.  

Tudnunk kell, hogy a n ő érzelmei, szexualitása pusztán szavakkal is 
felkelthet ők. 
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GYAKORLAT 
NEGYEDIK MELLÉKLET: Egy Kellemes Leírás példája a barackpálinka megjelenítésére 

  

Mir ől szól ezen e-könyv? 
  
Ez az e-könyv leírja, hogyan lehet egy nőt a lehető leggyorsabban - csupán néhány perc alatt -
elcsábítani és levenni a lábáról.  
  
Ez az e-könyv azoknak a férfiaknak szól, akik egy gyors, hatékony, direkt, megbízható és valós 
módszert szeretne arra, hogy miként lehet egy nőt fizikálisan de érzelmileg is felizgatni. Nem 
szükséges jó megjelenés, pénz, vagy fiatalság ahhoz, hogy élni tudj mindazzal amit ebből az e-
könyvből megtudsz. Nem lesz szükséged szuper autóra, atlétatermetre, sem pedig filmsztár arcra. 
  
Egyetlen dologra lesz szükséged csupán: arra, hogy hangosan tudj kimondani szavakat. 
  
Ebből az e-könyvből megtudhatod: 
  

-         Hogyan lehet felkelteni a nő érdeklődését 
-         Hogyan lehet lefoglalni és befolyásolni az érzelmeit 
-         Hogyan beszéljünk úgy, hogy ki tudjuk puhatolni a nő érzelmi igényeit 
-         Miként lehet úgy felizgatni egy nőt, hogy közben még egyetlen ujjunkkal sem érintjük meg 

  
Hogy taníthat meg mindezekre egy ilyen kis könyvecske? Úgy, hogy kiemel olyan 
kulcsfontosságú elemeket, mint: 
  

-         A női lélek felépítése 
-         A női beszéd/nyelvezet struktúrája 
-         A nő beszéde és érzelmei közti kapcsolat 
  

A könyv arról szól tehát hogyan ébreszthető fel a nő szexuális vágya, és a beépített női szexuális 
rendszerek által hogyan juthatunk el mi is a teljes örömig. 
  
Figyelem! Talán sok kétség felmerül a leírtakkal kapcsolatban, és feltevődik a kérdés az olvasóban, 
hogy valóban ekkora különbségek vannak férfiak és nők között.  
  
A leírt modellek és technikák ereje csak akkor jelentkezik, amikor azokat ténylegesen 
alkalmazzuk nőkkel való beszélgetéseink során. 
  
  

I.                    Majom hallás, majom érzés 
  

  
Évekkel ezelőtt épp egy kávézóban üldögéltem amikor egy átlagos külsejű, harmincas évei végét 
taposó férfi letelepedett egy feltűnő tizenkilenc-húsz éves szőke hölgy mellé. A lány eleinte nem 
nagyon akart tudomást venni a férfiről. Pár perccel később a férfi azt ecsetelgette a lánynak, hogy 
mennyire hasonlít egy barátnőjére még a főiskolás időkből. Aztán folytatta azzal, hogy mennyire 
kedvelte a főiskolát, az utazásokat, a kollégákkal való találkozásokat, ismerkedéseket. Elmesélte 
hogy utazott el Berlinbe a barátaival, hogy jött össze vadidegen emberekkel, hogyan jutott el 
Párizsba és ismerkedett egy ottani kávézóban és milyen egy csodálatos érzés, amikor az ember egy 
teljesen idegen iránt kezd vonzalmat érezni. Belekezdett valószínűtlen történetekbe, amelyeket 
áll ítása szerint újságokban olvasott, mesélt arról a részeg férfiról, aki miután tévedésből bemászott 
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egy ablakon és azt hitte a feleségével szeretkezik egy idegen hölgy ágyában találta magát. Mesélt 
egy nőről, aki elhatározta, hogy otthagyja unalmas munkáját és saját vállalkozásba kezd és aztán 
hirtelen belehabarodott egy idegen férfiba, aki csak véletlenül bukkant fel a hölgy új munkahelyén; 
egy rockbandáról akik ellen azért indult eljárás, mert nyilvános előadáson groupikkal léptek 
szexuális kapcsolatba stb. 
  
A fickó történetei teljesen összefüggéstelenek voltak, valójában csak a témájuk volt azonos, a Szex. 

  
Hogy váltott-e ki mindez felháborodást vagy zavartságot a fiatal hölgyben? 
  
Hát az arca és a dekoltázsa kipirult, bizony és kezdett fészkelődni a helyén. Néha úgy tűnt, mintha 
elállt volna a lélegzete. A szája kissé tátva volt és pupillái is hatalmasra tágultak. 
  
Felháborodásnak semmi jelét nem láttam rajta – teljesen fel volt dobódva. Idővel, amikor megjelent 
a férfi barátja és azok ketten távozni készültek, a lány előkapta a pénztárcáját majd sietősen a 
lefirkálta a telefonszámát, és átadta a férfinak anélkül, hogy az előtte kérte volna tőle. Megígértette a 
férfival, hogy majd felcsengeti.  
  
Elképzelhetik, mennyire elgondolkodtatott akkor engem is ez az eset.  
  
A történetben a férfi sikere egyáltalán nem a szerencséjén múlott - egymillió nő közül ő megtalálta 
azt, akit ezzel a beszélgetéssel sikerült megfogni. Mert az biztos, hogy nagyon kevés olyan nő van 
akiknél bejönnek az ilyen trükkök. Amikor időm engedi eljárogatok könyvesboltokba, egyetemi 
campusokra, ahol legtöbbször összefutok egy ismeretlen csinos főiskolás lánnyal - olyannal akiről 
már első látásra leolvasható, hogy ügyet sem vet rám - és olyan szöveggel hozakodok elő ami még 
néhány évvel ezelőtt abszurdnak tűnt számomra, és ezáltal annyira felizgatom, hogy akkor és ott 
szívem legnagyobb örömére akár eljátszhatok a testével is.  
  
A szavak eszközök arra, hogy általuk tapasztalatokat adjunk át másoknak. Ha valaki még nem látott 
bálnát kiemelkedni a vízből és hatalmas magasságokba lövellni a vízsugarat, te viszont már 
találkoztál a jelenséggel, akkor meg tudod fogalmazni, szavakba tudod önteni a látottakat és 
hallottakat. Át tudod adni mindezeket a hallgatónak, aki azonnal maga elé idézi az eseményeket. 
Amint ő maga is megtapasztalja a történteket, érezni fogja mindazokat az érzéseket, amelyeket te 
közvetítettél a mesélés folyamán. Mindez azért történik így, mert tudatalattiban azonosulunk a 
tapasztalattal, és csak úgy sikerül megérteni a történéseket, ha előtte átéljük azokat. 
  
A férfi kísérlete a fiatal szőke nővel sikeresnek mondható, de ezzel együtt kissé abszurd is. Azt 
gondoljuk, hogy egy előnytelen külsejű nő nem válhat vonzóvá egy férfi számára, csak azzal hogy 
néhány gyengéd szót szól hozzá. 
  
Mégis hogy tud egy férfi pusztán szavakkal elcsábítani egy nőt? És ha ez így van, miért van ez a 
különbség férfiak és nők között? Ez azt is jelentheti, hogy vannak hatékony és hatásos módszerek 
arra, hogy lehet elnyerni egy nő vonzalmát, hogyan lehet felingerelni és kielégíteni - olyan 
módszerek ezek, amelyekre férfiakat nemigen tanítanak, és amelyeket önmaguktól sohasem 
fedezhetnek fel. 
  

Nagyon valószínű, hogy miután végigolvastad a könyvet és kitartóan, következetesen, 
rendszeresen alkalmazod a benne tanultakat a saját életedben meg a veled kapcsolatban levő 

nők életében nagyobb szerepet kap az öröm. Sokkal gyorsabban és sokkal nagyobb 
könnyedséggel ingerelheti fel a nőt. 

  
Ebben a könyvben választ adunk a hogyan-ra. 

  

II. A nők mások   
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Képzeld el, hogy állsz az utca sarkán és át szeretnél menni a túloldalra. Még mielőtt a jelzőlámpa 
váltana egy csinos fiatal hölgy megáll melletted. Mosolyogva bemutatkozol –„Péter vagyok. 
Szeretkezzünk!”  
  
Mernék fogadni, hogy ez így nem fog működni. De úgysem járnál sikerrel, ha hirtelen megválnál 
felesleges ruhadarabjaidtól és megmutatnád azt, amid van. Feltehetően, ha gyorsan letapiznád a nőt 
sem jutnál a legközelebbi rendőrőrsnél messzebb. 
  
Ha azonban a nő közeledik, és az előbbiek közül bármit meg is tesz, biztos vagyok benne, hogy 
semmiképp nem rendeznél hirtelen kirohanást. Ha pedig a hölgy őszintén gondolná mindezt, 
meglenne az esélye annak, hogy elmenjetek együtt a legközelebbi motelbe? 
  
Nyilvánvalóan mások a nők és mások a férfiak. Különböző dolgok hoznak bennünket izgalomba. A 
nők mindig húzzák az időt a szex előtt. Ezzel ellentétben a férfi MOST akarja a szexet.  
  
A férfiak sokszor elgondolkodnak azon, hogy a nő miért folyamodik kerülőutakhoz, és miért habozik 
a szexualitás terén. Egyrészt megállapítható, hogy a nők nem is annyira haboznak, hanem azon 
buzgólkodnak, hogy teljesen más jelzésekre válaszoljanak, mint amiket a férfiak általában éreznek és 
küldenek. Mivel a nők könnyebben reagálnak szóban, és a férfiak általában nem bajlódnak azzal, 
hogyan lehet a beszédet konkrétan úgy alakítani, szavakat úgy használni, hogy az a nő igényeinek is 
megfeleljen (ez meglehetősen bizarr a férfi számára) így történhet meg az, hogy a legtöbb nő nem jut 
el a csúcsra. 
  
A nőknél létezik egy úgynevezett veleszületett, automatikus, rendkívül érzékeny szexuális 
rendszer, melyhez a férfiaknak csak ritkán sikerül alkalmazkodni. 
  

És ennek a szexuális rendszer működésnek megvan a maga kulcsa. 
  
Ez olyan, mint amikor egy férfi folyamatosan csak toporog, zörget és várakozik a nő lakásának 
mellékbejáratánál és a nő csüggedten, elkeseredve várakozik a főajtó mögött arra várva, hogy valaki 
becsengessen. Kétségtelenül, miután megiszik néhány pohár italt és teljesen elhagyatva érzi magát -
vagy ha a férfi valóban jóképű, tehetős és érzékeny - megtörténhet az, hogy kinyitja a mellékbejárati 
ajtót (amely ajtó általában le van zárva), de mindig felmerül a gondolat: Miért van az, hogy senki 
sem abból az irányból érkezik amerről várják? 
  
Ez a könyv a helyes irányt mutatja meg, megadja a kulcsot a szexualitáshoz. A Szexuális Felizgatás 
módszere egyszerű ötletekből származik.  
  
A legtöbbjük elsőre túlzásnak, megalapozatlannak, értelmetlennek tűnhet, de tegyük félre 
előítéleteinket és csak azután bíráljuk az SzF módszereit miután alkalmaztuk azokat, és már 
megtapasztaltuk a hölgyek visszajelzéseit.  
  
  
A könyv olvasása során az alábbi általános ötleteket tartsuk szem előtt:  
  

1. A férfiak és nők ténylegesen különböznek egymástól, más-más dologtól jönnek izgalomba, a 
nő könnyebben és gyorsabban izgalomba hozható természetes izgalmi terében.  

  
2. A nők sokkal erőteljesebben válaszolnak a beszédre, mint férfitársaik, bizonyos 

beszédfordulatok a nők esetében kikényszeríthetnek olyan érzelmi és erotikus hatásokat, 
amelyek messze felülmúlják mindazt, amit a férfiak szeretnének megtapasztalni.  

  
3. A nők hevesebben és több érzelemmel reagálnak dolgokra, mint a férfiak.  
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4. A nőket sokkal erősebben befolyásolják saját belső érzelmei, mint a külvilág reakciói.  
  

5. A nők belső reakciói – érzelmei- könnyen és teljes egészében befolyásolhatóak a nyelv / 
beszéd által.  

  
  

A Szexuális Felizgatás technikák pontos, rendszeres gyakorlásának bemutatása képezi a  könyv 
további részét – ezek a technikák lehetővé teszik azt, hogy a fenti gondolatokat minél nagyobb 
hatékonysággal ültethessük gyakorlatba. 
  
  

III. Szex a fülnek 
  
Képzeljük el saját magunkat, amint így szólunk egy hölgyhöz: 
  
-„Amikor teljesen ellazult állapotodban figyellek téged, azt látom, hogy ott mélyen benned minden 
életre kel, friss vagy és élénk, olyan szabadságot érzel ami lehetővé teszi a teljes kitárulkozást 
legmélyebb szenvedélyeid előtt.” 
  
Nevetségesen hangzik, ugye? 
  
Ha ezt egy másik férfi szájából hallanád, valószínű azt gondolnád róla, hogy egy idióta. 
Másrészt, ha egy nő hallaná ugyanezt egy férfi szájából, úgy gondolná, hogy „végre egy férfi, aki 
tisztában van az érzéseivel!” 
  
Ráadásul, ha a fickó tovább löki az ilyen meg ehhez hasonló dumát, a nő egyre inkább érdekeltté 
válik és vonzódni kezd a férfihoz – még akkor is ha az egyáltalán nem mondható jóképűnek. Az 
ilyen nyelvezet abszurdnak tűnhet a férfiaknak, a nő számára azonban mindez költői és erotikus. Így 
vannak ezzel az intelligens, szépérzékkel rendelkező hölgyek is. 
  
A könyvből elsajátíthatóak azok az elvek, amelyek alapján a nő a legrövidebb idő alatt akár 
szavakkal is felingerelhető. 
  
  

A csábítás legfontosabb és azonnal elérhető női „nemi szerve” maga a fül. 
  

  
Annak érdekében, hogy a nőnek megadjuk azt az érzelmi tapasztalatot, amiről ő ábrándozik, teljes 
mértékben fel tudjuk izgatni és szexuálisan érzékennyé tudjuk tenni – úgy, hogy valóban el is érjük a 
célunkat – meg kell tanulnunk bánni a szavakkal. 
  
Ez úgy is értelmezhető, hogy egy teljesen új nyelvet fogunk elsajátítani, vagy éppen az általunk 
már beszélt nyelvnek egy eddig még ismeretlen dialektusát. Egy könnyedén elsajátítható nyelvről 
van szó, igazi kihívást jelent hozzászokni ehhez a nyelvhasználathoz. 
  

Sok dolog, amit majd ezen a nyelven mondunk, nevetségesen hangzik majd. 
  
Mégis el fogjuk sajátítani ezt a viccesen hangzó másik nyelvet, mivel mindnyájan tisztában vagyunk 
azzal, hogy azok a dolgok, amelyek nevetségesek a férfifül számára, ellenállhatatlanságot és 
erotikát sugallak a nőknek. 
  
Ez olyan, mint a fül, amely lehetővé teszi azt, hogy a hallottak alapján a hölgy teljesen 
ráhangolódjon akár képzeletbeli, akár testi érzelmekre. Ha most felteszed a kérdést: ez ugyanazt 
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jelenti, mintha egymás után többször mondanánk: -„Tényleg igazán szeretlek”? 
  
Semmiképp. A szeretlek/ szükségem van rád/ feleségül akarlak kijelentéseknek egyáltalán nincs 
közük ahhoz, amiről most beszélünk. 
  
Lássuk csak a folyamat tudományos megközelítését. Mindkét nem esetében tanulmányozták a 
funkcionális mágneses rezonancia által befolyásolt képalkotást – az agy képalkotó tevékenysége ami 
fMRI vizsgálatként ismeretes. – majd összevetették a két csoport eredményeit. 
  
Hogy van-e számottevő különbség? 
Igen, van. 
  
Alapjába véve a nő az agy mindkét részét használja a szavak megértésére. A férfiak pedig leginkább 
logikájukat használják. Tehát a nők a szavakat, a beszédet a férfiakhoz hasonló logikával elemzik, de 
érzelmeikkel is bekapcsolódnak a folyamatba. 
  
A nők nemcsak hogy logikusan értelmezik a szavakat, a beszédet, hanem érzelemmel át is élik azt. 
  
A férfi képekben gondolkodik - meglátja, elképzeli a meztelen nőt (esetleg férfit). A nő viszont 
pusztán szavakkal is ingerelhető. Ha mindezt megértjük és elsajátítjuk, egy idő után könnyedén el 
tudjuk csábítani szívünk választottját – ugyanolyan könnyen, mint ahogy egy férfi is felingerelhető 
egy vetkőző csinos nő láttán. 
  
Hát erről szól a könyv, megtanít arra hogy éljünk ezekkel a nyelv, beszéd adta lehetőségekkel. 
De álljunk meg még egy szóra! 
  
A férfiaknak elég csak egy átlagos külsejű meztelen nőt meglátni, máris mutatkoznak rajtuk a 
szexuális izgalom jelei. Máris az aktusra gondolnak, ha lehetséges azonnal. 
  
A nő viszont csak a vonzó, jó megjelenésű meztelen férfi láttán jön izgalomba, villanyozódik fel a 
szex gondolatától, azonban magától az aktustól visszakozik. A szex mindenfajta következményei, az 
esetleges terhesség, a jelenlegi kapcsolatuk megromlása mind-mind megfontolás tárgyát képezik. 
Izgalomba jönnek, de ezek a gondolatok könnyen semlegesíthetik a bekövetkezett izgalmi állapotot. 
  
A nőnek az érzelemmel és az érzelem által kiáltott érzésekkel kapcsolatos érzései is vannak,  
és az előzőleg kialakult érzések mindig uralni fogják az utána következőket – ami persze 
meghatározza azt, hogyan viselkednek majd a későbbiek során. 
  

Például a nő kimondottan élvezi karján a férfi érintését. 
  
Az érintésre, dörzsölésre melegség járja át a testét. Ettől pedig izgalomba jön. Továbbá ennek a 
melegségnek és izgalomnak hatására szaporábban ver a szív, koncentrálódik a figyelem, fokozódnak 
az izomtónusok – a nő érzelmileg is lázba jön. Ez az érzelmi láz vezeti a nőt a vágyhoz. Az érzelmi 
kibontakozás vágya pedig együtt járhat magával a fizikai kitárulkozással. A nő visszaemlékezik arra 
a korábbi eseményre, amikor valami hasonló dolgok történtek vele. Lehet ez szégyenérzet ami 
bűntudattal, gyengeséggel társul és ami aztán haragot is kiválthat benne. Ha haraggal párosul a 
kiváltott érzelem, akkor „egyszerűbb” érzések kezdenek uralkodni az izgalom és vágy fölött. Az 
absztrakt érzések és izgalmak felváltják a fizikai ingerek által kiváltott kellemes érzéseket, 
esetenként kellemetlen érzések is jelentkezhetnek. Íme, ilyen egy lány, akit sikerült jól felhúzni! 
  
A férfiak érzései közel sem ennyire összetettek. 
Amíg a férfi szexualitása intenzív testi érzésekkel társul, a női nemiségben megtalálhatóak a testi 
érzések és az azokkal járó érzések, az érzelmek is. Az érzelmek, amelyek mélyen a testben 
gyökereznek, szavakkal formálhatók, alakíthatók. 
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És most miután röviden bemutattuk ezt e néhány felfogást, ismerjük meg a legelső módszert, a 
Kettős Nyalóka technikáját. 
  
  
Összefoglalás: 
  

1. A férfiak és a nők különböző módon művelik a beszédet.  
  

2. A férfiak és a nők különbözőképpen élnek át érzelmeket.  
  

3. A nők esetében szavakkal erős érzéseket válthatók ki.  
  

4. Adott esetben/helyzetben a nők érzései hosszú láncszemekben kapcsolódnak egymáshoz és a 
legtávolabbi láncszem-érzés, a legelvontabb érzelem sokkal fontosabbnak tűnhet, mint a 
legközelebb megtapasztalt testi érzés.  

  
5. Megfelelő szavakkal könnyen el lehet csábítani a nőket.  

  
  
  

IV. A Kett ős Nyalóka avagy Két beszéd, amiért odavan minden n ő 
  
Az első bemutatásra kerülő technika két kérdésre is megfelel: Milyen típusú beszélgetéseket 
kedvelnek a nők, és ez mennyiben különbözik a férfiak nyelvezetétől? 
  
Talán akkor tudunk a legszemléletesebben válaszolni, ha összehasonlítunk két példát: 
  
Első példa: Szaladni voltam a tegnap. Jól éreztem magamat. 
  
Második példa: Szaladni voltam a tegnap. Nagyon jól éreztem magamat. Szürke és felhős volt az 
ég, hűvös, párás volt a levegő. Az a fényes kék szabadidőruha volt rajtam és minden egyéb 
egyhangú, homályos volt. Olyan volt, mintha én lettem volna minden energia forrása. 
Megtapasztaltam a teljes szabadságot. Annyira izgalmas dolog szabadnak lenni, megnyílni! Olyan 
ez, mintha valahol mélyen egy alig nyitható, már szinte teljesen berozsdásodott zár lenne bennünk,
amit a mostani élénkségünk, éberségünk és kiegyensúlyozottságunk ezüstösen fénylővé, csillogóvá 
tesz, és a zár most teljesen olajozottan működik, simán nyílik. És minél jobban kitárul az ajtó, annál 
tudatosabbá válik minden, annál felszabadultabbak, lelkesebbek vagyunk! 
  
Az első példa a férfiaktól megszokott stílusban van megfogalmazva, és a nők általában lapos 
dumának tartják, nem látnak benne semmi fantáziát. 
  
A második példaként bemutatott szöveget viszont a férfiak tarják gusztustalannak, a nők viszont 
egészen izgalmasnak találják ugyanezt. 
  

A nők és férfiak egészen másként élik meg ezeket a beszédhelyzeteket, más-más stílust 
kedvelnek. 

  
Észrevehető az is, hogy a második példában két eltérő stílusú leírás található. Az egyik absztrakt 
érzelmi fogalmakat tartalmaz - olyan szavak vannak kiemelve benne mint tudatos, felszabadult, 
lelkes. Ezek a szavak kissé homályosak: érzelmi állapotokra utalnak anélkül, hogy konkrétan 
rámutatnának arra, amit látni, hallani, érezni kellene. A másik kiemelt rész éppen ennek ellenkezője 
akar lenni - világos érzéki információt nyújt arról amit látni, hallani, érezni kell. A 
megfogalmazásból vil ágosan kitűnik a szín, anyag, tónus, íz és illat. 
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A kényelem kedvéért a továbbiakban az absztrakt érzelmi fogalmakra a buborékszavak
megnevezést használjuk. 
  
A speciális érzékek kifejezésére pedig az érzékszavak megnevezés lesz a legmegfelelőbb. 
  
A köztes rész, azaz a két véglet közti rész az, amit a férfiak általában megfogalmaznak. Ők ugyanis 
hajlamosak arra, hogy hosszas leírásokat rövid összefoglalásokba tömörítsenek. Jó volt erre a 
„Szaladni voltam tegnap. Jól éreztem magamat.” példája. Az ilyen leírások megkísérelik hatékonyan 
„tálalni” a tényeket. A férfiak esetében a túl részletes előadásmód méretről, mennyiségről és 
statisztikai adatokról való tájékoztatás - számok formájában jelentkezik.  
  
A nők a szélsőségeket nyomatékosítják, - buborék és érzékszavak – hogy a szubjektív 
megtapasztalást mélyebbé, gazdagabbá tegyék. A szavaktól várják el azt, hogy erőteljes érzelmeket 
váltsanak ki a hallgatóban és önmagukban, gyakran bocsátkoznak ismétlésekbe azért, hogy minél 
több érzelmet facsarjanak ki mondanivalójukkal. Esetükben a részletes előadásmód színekről, 
anyagokról, érzelmekről és reakciókról szóló szubjektív felfogóképességet jelent. 
  
A férfi beszéde információkon nyugszik. Elegendő információt nyújt az események mentális 
feltérképezéséhez. 
  
A nő beszéde megtapasztaláson nyugszik. Elegendő információt biztosít a történések szubjektív 
módon való megéléséhez. 
  

Nem nehéz gyorsan elérni azt, hogy a nő jól érezze magát – kellemes tapasztalatokat kellő 
részletességgel és érzelmi vonatkozásokkal kell előadni – valójában minél több részletet és érzelmet 

kell keverni a mondanivalóba. 
  
Néhány kifejezés, mint például az érzelmi kapcsolat elvontnak hat, nem elég kifejező, más 
kifejezések mint például a kék Corvette konkrét, meghatározott dolgokra utalnak. Egy ábra biztos 
segítséget nyújtana az elvont fogalmak hierarchiájának feltérképezésében. 
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Csak képzeljük el a nyalókát: nagy darab cukorral az egyik felén, a többi része pálcika.  
  
Most pedig lássunk egy másik nyalókát, amint fejjel lefele van állítva, és az előző nyalóka alá 
helyezve. Egy vonalat látunk mindkét végén egy-egy nagy ponttal. 
  
Ebből az alakzatból született a Kettős Nyalóka fogalma. 
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De mit is jelentenek a pontok? 
  
A pont az az információ, amit a férfiak nem átallnak átadni – halvány érzelmek egyrészt, másrészt 
kellemes érzéki részletek – és mindkettővel kellemes érzést váltanak ki a nőben. A nő számára 
mindkét típusnak egyformán cukorka íze van. 
  
A férfiaknál már megszokott, szűkszavú összefoglaló a nőben egy fajta kielégítetlenség érzetet kelt. 
  
Ne ragaszkodjunk mindenáron a rövid és tömör leírásokhoz. Ne kötődjünk annyira az unalmas 
színképekhez! 
  
Kapja meg a nő azt a hőn áhított verbális cukorfalatkát! 
  
  
  

ÉRZÉKSZAVAK:  
puha, lágy, sima, kemény, durva, selymes, hűvös, kavicsos, bársonyos, vörös, bíbor, zöld, 
fekete, arany, borostyán, édes, sós, homályos, hangos, gyenge, ritmikus, ritka, éles hangú, 
mély hangú, rezonált, nyikorgó, zöngés, kattogó, zümmögő, pezsgő, gyors, lassú, érdes, 
olajozott, ragyogó, átlátszó, áttetsző, átlátszatlan, ragadós, szőrös, csillogó, áradó, felső, alsó, 
külső. 
  
  
  
BUBORÉKSZAVAK :  
egyensúly központúság, kapcsolat, bizalom, kommunikálás, felismerés, csodálat, szerelem, 
energia, megértés, izgalom, szenvedély, tanulás, fejlődés, béke, derű, nyugodtság, csend, 
béke, intenzitás, felismerés, megismerés, lét, mélység, megadás, vágy, transzcendencia, 
beteljesülés, sóvárgás, bűvölet, megértés, kíváncsiság, megalapozottság. 
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Összefoglalás: 
  

1. Példák: A férfiak beszéde hatékonyan tájékoztat, a nők leginkább a beszéd sokszínűsége felé 
hajlanak  

  
2. A nők előszeretettel használnak buborékszavakat illetve érzékszavakat  

  

12. oldal, összesen: 93Hogyan játsszunk ki az érzelmeket úgy, hogy pár perc alatt felizgassunk eg...

--



3. A buborékszavak a megtapasztalás elvont fogalmai, ellentétben az érzékek pontos leírásával, a 
hatásokat az okok felemlegetése nélkül tárgyalják. A buborékszavak elmondják mi is történt 
valójában, nem adnak hírt arról, hogy mi hogyan történt. Az eseményeket érzékek nélküli 
passzivitással adják elő, az esetben ha a szóbuborékok érzelemszavakkal is társulnak ez utóbbi 
leírások metaforikus tartalmat kölcsönöznek a mondanivalónak. Pl. „ meleg, bőséges , édes 
szenvedélyes érzés”. Buborékszavak a következő példák is: érzék, tapasztalat, események, 
érzelmek, jelentések, felfedezés, csodálat, szenvedély, megvalósítás, kapcsolat, igazság.  

  
  

4. Az érzelemszavak kifejezik az események érzelmi részleteit, ide tartozik a forma, szín, tónus, 
hangerő, hangmagasság, ütem, anyagszerkezet, súly, irány, illat, íz. Ezek az érzékszavat 
segítik a hallgatót, hogy az képzeletében megalkothassa, és érzelmeivel megélje a közölt 
eseményeket, megtapasztalásokat. Érzelemszavak például: forró, sima, édes, olajos, meleg, 
bolyhos, homályos, tiszta, szilárd, nehéz, csillogó, és lassú.  

  
5. A két lingvisztikai különlegességet – az elvontat és az érzékelhetőt – hívjuk mi Kettős 

Nyalókának. E Kettős Nyalóka mindkét végének a beszédben történő használata teszi 
érdeklődővé a női hallgatót.  

  
  

V. A Hullámvasúton avagy: Miért érez és miért nem e lemez a nő? 
  
Mielőtt még beugranánk a technika mélyvízébe, tisztázzunk ki csak egy lehetséges kérdést: 
Elzárkózik-e a nő ha érzelmi általánosságokról beszélgetünk? A következő példával válaszolható 
meg a kérdés: 
  
Gondoljuk át a következő felidéző kijelentést:  
  
Olyan nagyszerű dolog hegyek közt autózni, látni amint a fák velünk együtt suhannak, és egyszer 
csak minden elhomályosodik, hihetetlen szabadság érzés lesz úrrá rajtunk és ez a szabadság egy 
olyan kiegyensúlyozottsági érzést kelt bennünk, mintha minden részünk egy eddig még soha nem 
észlelt központúságot, megalapozottságot nyerne...derű, nyitottság és frissesség kerít hatalmába és 
tesz nyitottá , képessé annak felismerése, hogy ez a szabadság intenzitással jár, igazi intenzitással, 
olyan dologgal ami meg tudja nyitni belsőnk legmélyebb részeit, emlékeztet dolgokra és segít 
abban, hogy kötődjünk  számunkra fontos és értelmes dolgokhoz. 
  
Ugye olyan ez, mintha egy segítsünk önmagunkon témájú könyv paródiájának szántuk volna? 
Kétségtelenül. És mégis ez a fajta nyelvezet valóban sokat mondó a nőnek, és nemcsak sokatmondó, 
de olyan intenzitással és meggyőződéssel van előadva, amitől a nő csak jól érezheti magát. 
  
A nő megéli az általunk kimondott érzéseket. 
  
De álljunk meg egy szóra, gondolhatnánk. Az előbbiekben kiemelt kifejezések nincsenek igazolva, 
sem magyarázva – a beszélő a szabadságról áttér a részekre, központiságra és megalapozottságra 
anélkül, hogy ezen szavak egyike is meg lenne  meghatározva. 
És folytathatnánk azzal, hogy ha történetesen a központiság szót említem a nőnek, az azonnal le fog 
állítani és rákérdez, hogy valójában mit is értek ez alatt. Le fog kapni, én meg be kel ismerjem, hogy 
azt sem tudom miről beszélek, csak gügyögök és teljesen értelmetlenül beszélek.  
  
Ez pedig valóban logikus, ésszerű félelem. És nem tartozik a tárgyhoz. 
  
Amikor egy buborékszót használunk, mint amilyen például a központiság is, egészen biztosak 
vagyunk abban, hogy fontos dolgokat mondunk – mégis jobb ha álmodozó külsővel közöljük, 
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mintha mi magunk is éreznénk ezt a központiságot ( bármit is jelent ez a központiság) – nő 
hallgatónk két hasznos dolgot tehet ilyenkor: 
  
  

1. Ő maga ad értelmet a központiság szónak anélkül, hogy gondolkodóba esne, úgy, hogy a 
hallottak azonnal értelmet nyernek,  

  
2. Azt fogja érezni ami számára a „központiságot” jelenti  

  
  
És miért fogja ezt tenni? Miért fogja átérezni a szó jelentését ahelyett, hogy elgondolkodna felette? 
Inkább megéli az érzelmet minthogy boncolgassa annak jelentését, mert ez így jó neki, és 
semmiképpen sem rontaná el az élményt. 
  
Emlékezzünk csak vissza: a nők nemcsak hallják a szavakat, hanem át is élik azok jelentéseit. 
  
Próbáljunk meg ekként gondolkodni: Amikor átveszünk egy üzenetet, sokkal jobb érzés tölt el 
bennünket, mintha arra gondolnánk mi is volt valójában a küldő indítéka, vagy milyen események 
történnek az életében és mit evett például reggelire. Amikor a hullámvasút ereszkedőjén hirtelen 
lefele bukunk, szívesebben sikítunk vagy legalább félelemmel éljük meg az eseményt, és nem azon 
gondolkozunk miként változott annak a területnek a piaci ára, amelyen az a bizonyos hullámvasút 
épült. 
  
A nők számára a buborék- és érzelemszavakkal átszőtt beszéd természetesnek hat. Az olyan szavak, 
mint például beteljesülés, kapcsolat, szenvedély segítenek bevezetni azokat az érzelmi élményeket, 
amelyek igazán értelmessé teszik az életet. 
  
A férfiak általában ritkábban használják azokat a buborékszavakat, amelyek érzelmekkel társulnak. 
A férfi azt tartja, hogy a buborékszavak megbízhatatlanságot és rossz érzést sugallnak, olyan 
érzelmeket neveznek meg, amelyet a férfiak tudatosan nem élnek meg. 
  
Mivel a nők a beszélgetésektől azt várják el, hogy azok érzelmeket váltsanak ki, és a buborékszavak 
nagyon is alkalmasak erre, azok a beszélgetések, amelyek nem tartalmaznak ilyen buborékszavakat 
egy úgynevezett kielégítetlenség érzést keltenek a nőben. 
  
Ezért van az, hogy a nők gyakran panaszolják egymásnak, hogy a férfiak nem is igazán 
„kommunikálnak”. 
  
Ha egy férfi buborék- és érzékszavakat is kommunikál, azonnal elnyerheti a nő tetszését. Ilyenkor az 
a ritka és csodálatos lény lesz a férfi, aki tudatában van saját érzelmeinek... 
  
  
Összefoglalás: 
  

1. A nők automatikusan megalkotják a buborékszavak jelentését, ezáltal mindenféle kritika 
nélkül hallgatják végig (beszélgetéskor legalább - amikor azonban írott formában találkoznak 
ezzel a nyelvezettel ugyanolyan kritikuson bírálnak mint a férfiak).  

  
2. Amikor a nő buborékszót hall: legtöbbször átéli azt anélkül, hogy elemezné, értelmezné a szó 

jelentését.  
  
  
  

VI. Egy őszinte tan ács: ” Légy laza! ”  Hogyan kelthet ünk valakiben 
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különleges érzelmeket? 
  
Azzal, hogy beszélünk egy érzelemről, egyszerűen el tudjuk azt is érni, hogy hallgatónk átélje azt a 
bizonyos általunk emlegetett érzelmet.  
  
Hogyan lehetséges ezt elérni? Ez valami olyasmi alapján működik, amit mi Rózsaszín Elefánt 
Elvként fogunk emlegetni: Amikor valakinek leírunk valamit ahhoz, hogy megértse az illető biztosan 
a képzeletét hívja segítségül. Minél részletesebb a leírás, annál tökéletesebben értelmezhető és 
megtapasztalható a mondanivaló. 
  
De hogyan kell valamit jól leírni? 
  
Az élményt az érzések szempontjából kell meghatározni. Ezért az élmény részeként írjuk le mindazt, 
ami látható, hallható, érezhető, tapintható, ízlelhető. Nevezzük meg azokat a dolgokat, folyamatokat 
is, amelyeket legbelül szubjektíven élünk meg - az élmény legapróbb részletei és árnyalatait is adjuk 
át anélkül, hogy figyelembe vennénk azt, hogy azok bizonyára furcsának tűnnek egy logikus és 
tárgyilagos gondolkodó ember számára – azt mondjuk, amit mi magunk elképzelünk, érezünk, 
ahogyan önmagunkhoz beszélünk akkor, amikor abban a bizonyos élményben van részünk. Ha 
éppen szerelmesek vagyunk, azt érezzük, hogy ragyog és sugárzik minden a másik körül. Ha egy 
csodálatos gondolat lesz úrrá rajtunk, egy csengő hang szólal meg bennünk. Ha izgatottak vagyunk, 
olyan érzés, mintha vörös plazmaszerű energia-sugarak bizseregve áradnának a tenyerünktől a 
vállunk felé. Mindezen érzéseket úgy adjuk át ahogy akkor és ott átéljük. 
  

1. Alapjában véve megengedhetjük magunknak, hogy kidolgozzunk az élmény minden egyes 
részlettét akár egy borszakértő, aki egy kiváló ízű borfajtát ízlelget. Minél tökéletesebb a 
leírás, annál érdeklődőbb a hallgató.  

  
2. Úgy nézzünk, beszéljünk és viselkedjünk egy élmény átadásakor, mintha még mindig a 

megtapasztalás érzelmi állapotában lennénk. Minél inkább úgy tűnünk, hogy mi magunk is 
átérezzük azt, amiről beszélünk, annál nagyobb bizonyossággal fogja követni a hallgató az 
eseményeket. Ne tévesszük szem elől azt sem, hogy angol nyelvterületeken vagy Ázsiában az 
emberek nem igazán tehetségesek a nonverbális kommunikáció gyakorlatában – minél 
kifejezőbbek vagyunk– minél inkább úgy tekintünk, beszélünk, gesztikulálunk és viselkedünk 
mintha intenzíven átélnénk azt, amiről szólni akarunk - annál mélyebb érzelmi reakciót 
váltunk ki a hallgatónkban. Amikor nagyon kifejezőek vagyunk egy különleges kisugárzásra 
teszünk szert, amit karizmának hívnak. Másrészt ha nem vagyunk elég kifejezőek – ha nem 
mutatjuk ki érzelmeinket – semmiféle lelkesedést nem váltuk ki a hallgatóban. Ezért van az, 
hogy a nők több érzelemre, nagyobb intenzitásra vágynak, mint a férfiak általában – tehát 
legyünk minél kifejezőbbek  

  
  

Azzal, hogy kifejezőek vagyunk sokkal de sokkal könnyebben elérhetjük céljainkat.  
  
Tegyük fel, hogy valaki azt akarja elérni, hogy hallgatója teljes mértékben megbízzon benne. 
  
Példa: „ Igazán nagyszerű dolog valakiben megbízni. Mire is gondolok valójában? Olyan a bizalom 
mint egy puha arany buborék, egy energia áramlás amely összekapcsolja a két embert, érintése 
meleg, lágyan simogató és nyugtató, ilyenkor erős, meleg érzés járja át az egész testet, erősíti a 
biztonságérzetet, a bizalmat, olyan szélesre tárja szárnyait, hogy ilyenkor maga az érzés szólít meg 
bennünket: ”Biztonságban és védve vagy, megnyílhatsz az élmény számára, teljesen átérezheted, 
elfogadhatod azt. Valószínű jó érzés lesz mindezt átérezni: Ugye milyen nagyszerű érzés a bizalom, 
az igazi bizalom?” 
  
Ilyenkor azt gondolhatnánk, hogy őrültség ez az egész. „Egy nő se tudná kacagás nélkül 
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végighallgatni ezt a sok szemetet!” Ez a reakció várható is, de nem helyénvaló - ez a hit ködösíti el a 
férfi célját, és gátolja a nőben az ösztönös érzelmi megelégedettség érzését. 
  

Ezt a nyelvezetet és hatásait fogjuk elsajátítani a könyvből. 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Tegyük fel, hogy most azt szeretnénk elérni, hogy hallgatónkat izgatottá tegyük. 
  
Lássunk csak egy nehézkes, semleges hangvételű írást: „Szombaton egy jót fociztam. Nagyon izgi 
volt.” 
  
Egy részletesebb, bőségesebb leírása ugyanennek az élménynek: „Szombaton jót fociztam. Nagyon 
izgi volt. Annyira feldobódtam, olyan intenzív élményben volt részem, hogy megszűnt számomra 
létezni a külvilág és csak a játékra koncentráltam. 
  
Csak a játék számított. A pályán minden hatalmas méreteket öltött, a színek, formák és arcok 
hihetetlen tisztán látszódtak, és minél tisztábban tűntek fel a dolgok, annál jobban tombolt bennem 
az izgalom. És amikor valamelyik társamat sikerült kicselezni, úgy néztem a fickóra, mintha 
mikroszkópon keresztül figyeltem volna – láttam az izzadságot csillogni a fickó arcán, láttam a vért a 
bőre alatt, láttam őt minden félelmével, dühével, intenzitásával együtt. Nagyobb lett minden, mintha 
mindnyájan mikrofonnal szaladgáltunk volna, és hangfalak lettek volna a fejemben, minden 
dübörgött, morajlott, ütközött –minél nagyobb volt a zaj annál izgalmasabb volt a játék. Olyan nagy 
volt a rohanás, hogy érezni lehetett az energia hullámokat – kissé vicces, de forró vörös fénycsíkokat 
éreztem a vállaimtól a gyomrom .felé sugározni, egyre elviselhetetlenebb volt a forróság, erős 
voltam és hihetetlenül izgatott...” stb. 
  
Később is utalni fogunk arra a tényre, mi szerint a nők imádják, amikor össze-vissza fecsegünk olyan 
dolgokról is, amelyek számunkra esetleg úgy tűnnek, hogy nem is igazán érdeklik őket. 
  
Íme egy szenvedély felidézése: Szoftverek alkalmazásáról lesz szó benne csak azért, hogy 
emlékeztessen bennünket arra, hogy bármilyen eseménnyel, tevékenységgel érzelmeket válthatunk 
ki. 
  
Egy rövid leírás példája: „Hát, a kedd éjszakát azzal töltöttem, hogy egy programot írtam.” 
  
Ugyanez részletesen bemutatva: „Hát, a kedd éjszakát azzal töltöttem, hogy egy programot írtam. Ez 
a munka élvezetes – megteremtjük az abszolút lehetőségek világát, ahol bármi megtörténhet -
azonban ez a világ gyufaszálakból épül. A legtöbb ember nem érti ezt a folyamatot, de én minél 
jobban átgondolom és megtapasztalom, annál erősebben él a szenvedély bennem. Egészen 
lenyűgöző amint ellenállhatatlanul leköti figyelmünket, örvényként ragad magával. Képzeljünk el 
egy felhőkarcolót gyufaszálakból. Mindennek tökéletes egyensúlyban kell lennie, tökéletesen 
beállítva – elhivatottságra, figyelemre és képességre van szükség- a szenvedély átélésének 
képességére. A szenvedély kemény és  tömény nyomással jár, amit belsőnkben érezünk – és amikor 
elhatalmasodik ez az érzés, pergő dobszó zavarja meg bennünk a mély csendet. Minden egyéb 
elveszti fontosságát, és ez az intenzitás, ez a szenvedély értékessé, fontossá, erőteljessé válik – és 
paradox módon minél inkább figyelünk arra az élményre, amit mi magunk életre keltünk, és ami 
most már bennünk is él, annál teljesebb embernek érezzük magunkat. Minél inkább megadjuk 
magunkat az élménynek, és testünk minden egyes részében érezzük az elszántságot, a forró 
szenvedélyt, annál hatékonyabban tanulunk és fejlődünk. Minden egyes kis vibrálás a képernyőn egy 
kihívás arra, hogy megtaláljuk a következőt, hogy továbblépjünk. Újabb és újabb kihívások 
jelentkeznek, néha szinte ököllel csapkodjuk a monitort, aztán a képernyő egyre nagyobb és tisztább 
lesz – a dolgok hatalmas méreteket öltenek, és majdnem felemésztenek bennünk, a puszta 
lehetőségek aurája sugárzik belőlünk és gondolataink láthatóak, élesek akár a lézer, a vágyaink 
forróságukkal képesek bármit megolvasztani, és ez a lézersugár az, amivel el tudjuk érni azt, amit 
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igazán szeretnénk, mintha minden, ami elolvad egybeötvözné kétségeinket és gátlásainkat, kivésné 
félelmeinket, megújítja és erősít izgalmunkat és hirtelen arra ébredünk, hogy a régi dolgok mind 
elolvadnak bennünk, és minél fényesebbé, forróbbá válik a lézer annál erőteljesebb lesz bennünk a 
szenvedély, a vágy, az intenzitás... 
  
Igen, őrült gondolatok ezek. Mégis ez az a nyelvezet, amely oly erőteljesen hat a nőre. 
  
Észrevehettük azt is, hogy a beszélő újra és újra megemlíti azt az állapotot, amelyet az idézett 
élmény során átélt. Leírva kétségtelenül az ismétlések tömkelegébe botlunk. Azonban mindez a 
mesélés folyamán megszokott dolog a hölgyeknek, hiszen ők gyakrabban bocsátkoznak 
ismétlésekbe. 
  
De azt is észrevehettük, hogy minden állapot különböző módon van feltálalva. A szenvedély alakot 
ölt a gyufaszálakban, dobpergésben, lézeres hasonlatban stb. Összefüggnek logikailag ezek a 
leírások? – kérdezhetnénk. Nem, de ez itt nem is fontos. Képeket jelenítenek meg a női hallgató 
képzeletében. 
  
Rossz költemény = mély vágyakozás 
  
Bizonyára feltűnt azt is, hogy a szimbólumok nagyon változatosak a leírásokban. A Szenvedély 
Lézere célbavesz, olvaszt és szétszakít. 
  
De hogy is van ez? 
  
Ha egyetlen dologról beszélünk, és megpróbáljuk azt fizikai és lelkiállapotokkal körbeírni bizonyára 
erősebb hatást váltunk ki a mondanivalóval, mint amikor olyan összefüggés nélküli eseményekről 
tárgyalunk, amelyekhez más és más érzelmekkel társulnak. A élmény kifejtésével elbeszélés 
születik, amely a hallgatóban megkönnyíti az érzelmi azonosulást. A dolgok emberi alakot öltenek, a 
hallgató érzelmileg azonosulni tud velük. 
  
A legnagyobb hatás eléréséért minden megidézett képet legalább három szóval írjunk le, és mindenik 
szónak adjunk érzelmi töltetet.  
  
Nagyon szemléletes a parányi vízcsepp példája is, amikor átjut a Niagara peremén: „Az egyszerű 
pillanatot – amikor a patakból kiválik – szaggatott folyamatok követik: a pillanat amikor kiesik 
eddigi élete rutinjából, és egy félelmetes fordulat áll be az életében, amikor magával ragadja a 
sodrás, és megfordul a levegőben, ahogy elkezd lefele haladni majd egyszerre csak szétterül, az 
maga a felfedezések, a határtalan lehetőségek érzése. Van olyan pillanata az életünknek, amikor 
biztosak vagyunk abban, hogy valami nem mindennapi dolgot tapasztalunk meg, és csak annyit kell 
tennünk, hogy megnyíljunk és átadjuk magunkat az érzéseknek. És ahogy az a parányi vízcsepp is 
becsapódik, szétterül és megadja magát a tomboló folyó áradásának, hamis belső korlátai 
szétszakadnak, hirtelen öröm tölti el a megadás pillanatában, mivel tudatában van annak, hogy azzal, 
hogy átadta magát egy erőteljesebb, hatalmasabb dolognak merészebb kihívások várnak reá ...” 
  
A leírás hatása még tovább is fokozható. Leírhatunk formákat, hangokat, illatokat, ízeket színt, 
alakot, hangszínt és ritmust, anyagot és tömeget és minden további leírással a hallgatót egy 
képzeletbeli világba vezetjük. De milyen színekkel lehet társítani a különböző érzelmeket? Meleg 
vagy hideg, világos vagy sötét színekkel? Karamell vagy eper ízt adunk nekik?  
  
A különböző állapotok felidézésére se sajnáljuk az időt, ecseteljük szavakkal a „képet” és teljes 
átéléssel meséljünk. 
  
Összefoglalás: 
  

1. Ahhoz, hogy bizonyos érzelmeket kiváltsunk az általunk érzékelt részleteket élethűen kell 
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ábrázoljuk. Nevezzük meg mindazt amit észleltünk, éreztünk – amit saját szemünkkel láttunk 
és azt is, amit csak elképzeltünk, amit hallottunk és mondtunk.  

  
2. Annak érdekében, hogy valóban az általunk kívánt érzelmeket váltsuk ki a hallgatóban, mi 

magunk is át kell érezzük azokat az érzéseket. Minél hitelesebbek vagyunk, annál szívesebben 
hallgatnak bennünket.  

  
3. Használjunk minél több érzékcsatornát.  

  
4. Leírásainkat metaforákkal tegyük színesebbé.  

  
5. Képeink legyenek változatosak, minden fizikai változást egy érzelembeli változás kövessen. 

Bizonyos tárgyak öltsenek emberi alakot, így a hallgató is könnyebben bekapcsolódik a 
történetbe, azonosul a szereplőkkel.  

  
6. Az érzelmekről beszélni kell!  

  
  

VII: Pumpáljunk érzelmeket a hallgatónkba 
  
Még mielőtt vizsgálat alá vetjük a női érzelmeket és ráébredünk arra, hogy a nők szavakkal is 
fokozott érzelmi állapotba hozhatók, először felfedünk néhány olyan technikát, amivel érzelmeket 
tudunk kicsalogatni környezetünkből. 
  
Az alaptechnikák eredője egy olyan kommunikációs modell, ami Neuro Lingvisztikus 
Programozásként ( NLP ) ismeretes. A Richard Bandler és John Grinder által megalkotott modell 
belső és külső érzéki élmények szempontjából írja le mindazt, amit az ember gondol és cselekszik. 
  
Ezzel a megközelítés lehetővé válik belső folyamatok továbbadása - érzelmeket és gondolatokat 
tudunk továbbítani - ezáltal befolyásolhatjuk környezetünket.  
  
Hatékony kommunikációval meg tudjuk győzni másokat. Olyan különleges érzelmeket válthatunk ki 
embertársainkban, amilyent éppen akarunk, olyan  érzelmeket, amelyekkel elérhetjük céljainkat, és 
amelyek elégtételt nyújtanak számunkra. 
  

A hatékony kommunikáció eszközei és elvei röviden: 
  

A. Verbális stimuláció, ösztönzés 
  
Az ösztönzés elve Rózsaszínű Elefánt Elvként is ismert. Amikor azt mondják nekünk, hogy ne egy 
rózsaszín elefántra gondoljunk, ne gondoljunk a rózsaszín ormányra, ne gondoljunk a jobbra balra 
mozgó rózsaszínű farkincára, és azokra a nagy lelógó rózsaszínű fülekre elkerülhetetlenül is csak egy 
rózsaszínű elefántra gondolunk. Magunk előtt látjuk a rózsaszínű elefántot, halljuk a hangját és 
tenyerünkkel érezzük testének puhaságát. Amit mesélünk, az élmény a hallgatónak. Minél élethűbb a 
jellemzés, annál inkább úgy érez a hallgató, mintha ő maga is részese lenne az élménynek.. 
  

B. A tiltakozás beleegyezés 
  
Ez a Rózsaszínű Elefánt Elvnek egyenes következménye. Amikor egy X dolgot megtiltanak 
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számunkra, vagy nincs is X, egyáltalán nem is létezik, képzeletünkben azért még ott él az a bizonyos 
dolog. „Lehetetlen dolog csak szavakkal vágyat ébreszteni egy nőben.” „Addig ne is próbálgassuk 
ezeket a technikákat, amíg nem tűnnek számunkra annyira természetesnek mint maga a légzés.” „Ne 
gondoljunk arra, milyen érzés volna most hirtelen beleszeretni valakibe.”  
  
„ Nem fog senki belém szeretni.” 
  

C. Szóképes ábrázolás 
  
Mondanivalónk legyen élénk, idézzük fel a színeket, hangokat, anyagokat. Utalhatunk a lagúnára, de 
felidézhetjük a két magas part közötti víz képét, a napsütésben megcsillanó világoskék víztükörrel 
amint egyik széle vízesés alatt tajtékzik s a lezúduló víz alkotta aprócska göbök újra és újra 
megvillannak amikor a víz  ráérősen folydogál a dzsungel felé. A szavak élményt jelentenek 
mindazoknak, akik hallják vagy olvassák – a női hallgató számára ugyanez az élmény jóval többet 
jelent: megfogható lesz számára a dolog, hallja a hangját, érzi az ízét, illatát. Képzeletével reagál a 
különböző élményekre, így testi és érzelmi válaszok egyaránt lehetségesek. Bőséges, változatos 
szóképekkel egy fantázia világba vezethetjük a nőt  
  

D. Hasonlóság 
  
A hasonlóság érzelmi kapcsolatokat szül, egyetértést és nyugalmat –minél hasonlóbbak a beszélő és 
a hallgató érzelmei annál mélyrehatóbbak ez utóbbi fizikai és érzelmi reakciói. És folytathatnám 
talán így is: minél nagyobb az összhang – minél szorosabb a kapcsolat – annál könnyebben, 
szívesebben keres a nő még az érthetetlen és elvont fogalmakra is megfelelő jelentéseket. 
Leegyszerűsítve: minél jobb a kapcsolat a köztünk és hallgatónk között, annál meggyőzőbben, 
erőteljesebben hatnak szavaink. 
  
De hogyan teremtsük meg ezt az összhangot? Első lépésként vegyük nagyító alá hallgatónk 
temperamentumát, fizikumát. A második lépésben vizsgáljuk meg a hallgató belső világát -
észrevételeit, felfogását, hitvilágát. 
  
Érdemes figyelemmel követni a hallgató külső megnyilvánulásait: Figyeljük testtartását, ha álló 
helyzetben van, mi is álljunk, ha karba teszi a kezeit mi is tegyünk hasonlóképpen, ha kezével a 
hajába túr, mi is úgy tegyünk. Ha pedig pislog, hunyorítsunk mi is, ha mély levegőt vesz, mi is azt 
tegyük. Ezek után hallgatónk hasonlóan fog érezni, így érzelmeink is kedvező visszhangra találnak. 
Hasonlóképpen tanulmányozzuk a hallgató hitvilágát, érzelmeit, gondolatait. Valójában, ha 
sorozatosan olyan dolgokról beszélünk, amelyek ténylegesen köz elállnak hitvilágához, az illető 
jobban fog összpontosítani mindarra amit mondunk. Miért? Mert az ö felfogásában szóljuk az 
igazságot, és a tudatalatti, az ösztönök a legalkalmasabb, legmegfelelőbb visszacsatolásra vágynak. 
Ezért ha a hallgató valóban azt kapja amit és amiben hisz, közelebb érzi majd magát hozzánk, jobban 
figyel reánk, erőteljesebben reagál mindarra amit mondunk neki – lényegében ha sok olyan dolgot 
mondunk, ami hitben igencsak közel áll hozzá, egy különleges érzelmi állapotba kerülnek, transzba
esik. 
  

E. Bizonytalanság 
  
Honnan lehet megtudni azt, hogy mivel is lehet megérinteni a hallgató belső hitvilágát? Sok esetben 
ismeretlen számunkra – tehát csak érintőlegesen beszélhetünk dolgokról, nem térünk ki apró 
részletekre, nem beszélünk különböző megjelenési formákról, tulajdonságokról. Hagyjuk, hogy a 
hallgató egészítse ki a hiányzó űrt. Miért ez a bizonytalanság? Mert ha van visszajelzés – ha meg 
tudtuk érinteni a hallgató hitvilágát, ha elértük azt, hogy ösztönösen figyeljen ránk, megbízzon 
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bennünk – a hallgató érezni fogja rajtunk ezt a bizonytalanságot, ami azonban számára 
jelentőségteljes, hozzá közel álló tartalmat hordoz. Ha így szólunk:  
  
„Egy csodálatos festményt láttam a minap – rozsdavörös, bíbor, sárga és fekete színekkel.” nem 
valószínű, hogy a hallgató is ugyanazokkal a színekkel, ugyanolyan szépnek látja a képet. Ha 
azonban azt mondjuk csak, hogy „Egy csodálatos festményt láttam a minap” és úgy teszünk, 
viselkedünk mintha valóban egy gyönyörű kép lenne előttünk, könnyen elérhetjük azt, hogy hölgy 
hallgatónk is úgy érezzen mintha a ő maga is látná azt a bizonyos festményt. A bizonytalanság segít 
elkerülni az ellenkezést, így fenntartja a jó kapcsolatot. Egy elvont világ, egy olyan világ, amiről 
nem állnak rendelkezésünkre érzékekre vonatkozó információk – nincsen semmiféle látványra, 
hangokra, ízekre , illatokra stb. való utalás – egy nagy hálóhoz hasonlítható, amelyet csak ráncigál az 
óceán. Egy semmitmondó szó mögött is állhat fontos tartalom, jelentést és lényeget hordozhat 
magában akárcsak az a háló amely bár üresnek tűnik, súlyos, mert halak vannak benne. Minél 
nagyobb az összefüggés, annál szaporábban tölti fel a hallgató a hálót értelemmel, jelentésekkel és 
válik egyre fogékonyabbá. Így történhet meg az, hogy sok hipnotizőr, politikus és prédikátor nagy 
előszeretettel használ elvont fogalmakat.  
  
Ismerik hiszékenységünket, megtapasztalták az ösztönös bizalmat, megteremtettek egy úgynevezett 
érzelmi pillanatot, amikor megengedhettek maguknak homályos megfogalmazásokat, mialatt az 
általuk felhozott dolgok mindinkább igaznak és lenyűgözőnek tűnnek. Legyünk mi is különlegesek, 
foglaljuk le hallgatónk képzeletét azzal, hogy nagyobb hangsúlyt fektetünk az érzékekre, a 
hasonlóságok szem előtt tartásával tegyük szorosabbá a kapcsolatot, és legyünk homályosak, 
vezéreljük a hallgató képzeletét és érzelmeit az általunk kijelölt irány felé. Amint kialakul az 
összhang, és a két fél - beszélő és hallgató – egyetértésre jut, a bizonytalanság, tétovaság csak 
fokozhatja ezt a kapcsolatot. 
  

F. Történetek 
  
Egy történetet hallgatása közben a hallgatónk nyugodt, fogékony állapotba - a transz állapotába –
kerül, és átéli mindazt amit a szereplő érez. Ezért van az, hogy az igazán jó szónokok szeretnek 
mesélni utat nyerve ezáltal a hallgató érzelmi világába.  
  
Amikor arról mesélünk például, hogy egy ember miként tett szert hatalmas vagyonra, a 
hallgatóban is felébred a meggazdagodás vágya és gondolatai egyszerre csak elkezdenek a pénz 
körül forogni.  Amikor pedig szerelmes, vagy éppen szeretkező emberekről beszélünk, a hallgató 
felett is eluralkodnak ezek az érzések.  
  
Azzal, hogy mások tapasztalatairól, élményeiről beszélünk, nem jön zavarba a hallgató – hiszen nem 
azt hallja, hogy legyen ő is szerelmes, hanem csak azt, milyen volt Ibolya számára az az érzés, 
amikor beleszeretett valakibe. 
  
Történetekkel akár parancs üzeneteket is küldhetünk hallgatónak, anélkül, hogy különösebb 
felelősségvállalással járna az utasítás. „Szóval, azt mondta az az ürge az én Gábor barátomnak: Ne 
felejtsd el, mesélj minél többet! Az emberek élnek-halnak a történetekért.” „ Egy barátnőm, Julia 
mesélte, hogy az olasz hapsi hirtelen felpattant, elkapta az állát és mélyen a szemébe nézve így szólt: 
’Ma éjjel szeretkezni fogunk!’ Nem semmi, ugye?” 
  

G. Biztató válasz 
  
Az érzelmek ingerekhez hatására jelentkeznek, sok esetben annak ellenére is kialakul érzelem ha 
nincs logikus összefüggés az inger és az érzelem között. Például ha az elmúlt héten csodálatos 
szexuális élményben volt részünk egy capri nadrágot viselő hölggyel, és annak ellenére is ha nem 

20. oldal, összesen: 93Hogyan játsszunk ki az érzelmeket úgy, hogy pár perc alatt felizgassunk eg...

--



emlékezünk már a kiváltó okra, bizonyára jó érzésünk támad hirtelen, amikor legközelebb meglátunk 
egy hölgyet ugyanolyan színű nadrágban. Ha pedig szeretkezés közben párunk jellegzetes, kedves 
hangon szólít bennünket és egy másik alkalommal ugyanígy szól hozzánk - mégha azt is mondja , 
hogy vigyük le a szemetet – bizonyára újra az a jó érzés fog eltölteni bennünket. Kézmozdulatokkal, 
hangszínekkel, érintésekkel ugyanígy megteremthető az ingerhatás, kivethető a „horgony” ( ahogy 
azt szakmai körökben nevezik). Minél erősebb az érzelem a horgony kivetésének pillanatában, annál 
erősebb lesz a kötődés annak eltávolításakor. Minél furcsább a horgony, annál kevésbé oldódik fel a 
hatása bizonyos környezetekben (kézfogás esetében például nem ajánlott kivetni a horgonyt – mivel 
lehet, hogy az illetőnél teljesen más képzetek alakultak ki a különböző emberekkel való 
kézfogásokkal kapcsolatban). 
  

H. Metaforák, hasonlatok 
  
A metafora az a leírás amikor a beszélő a képzetet egy másik képzet nevével fejezi ki , mely 
bizonyos jegyekre nézve hasonlít az eredeti képzethez. A másik képzet általában közelebbről 
meghatározható, konkrétabb, mint az eredeti. Íme néhány példa metaforára:  
  
„ A Gábor feje sima akár egy biliárdgolyó.” 
„ Gábornak olyan sima feje van mint egy biliárdgolyó.” 
„Gábornak biliárdgolyó feje van.” 
  
Ezek a metaforák burkoltan utalnak a Gábor fejének formájára, azzal, hogy a másik dolog, a 
biliárdgolyó tulajdonságával azonosítjuk, mivel mindkettőnek sima felülete van.  
  
Az előbbi pontatlan leírások nem mondhatóak irodalminak, hiszen a leborotvált emberi fej 
semmiképp sem olyan sima mint a biliárdgolyó. Mindazonáltal, a fenti hasonlatokkal egy sajátos 
tulajdonságra, jelen esetben simaságra utaltunk. 
Amikor az előbbi hasonlatok közül bármelyiket hallva magunk elé képzelünk egy biliárdgolyót, 
kezünkben érezzük a súlyát, hőmérsékletét, anyagát, egy érzelmi reakció alakul ki bennünk anélkül, 
hogy látnánk Gábort.  
  
Metaforák, hasonlatok segítségével mindenféle elemzés nélkül, közvetlenül tapasztaljuk meg a 
hallottakat. A valós tények korlátozásai nélkül közvetítenek érzéki és érzelmi asszociációkat, és az 
így kialakult kép a hallgatóra erőteljes és hosszantartó hatással van:  
  
Képzeljük el Szokrátesz aprócska figuráját amint hűvös vitába bonyolódva áll az út szélén, 
felsőbbrendűségének tudatában csillognak szemei, nagyszerű gondolatok hagyják el ajkát, aztán 
hirtelen elüti egy nagyon koszos kék szemetesautó és csak egy piros folt marad belőle az autó 
hűtőrácsán. Nem volt nehéz elképzelni, ugye? 
  
A metaforák bármilyen logikus érvelésnél erősebb hatást gyakorolnak érzelmeinkre, 
könnyebben bevésik magukat emlékezetünkbe.  
  
A történetekhez hasonlóan a metaforák is nagyobb számban hatékonyak, abban az esetben ha 
valakiben az izgatottság érzését akarjuk felkelteni, haszáljunk két, három vagy akár tíz metaforát, 
hasonlatot. 
  
A bőbeszédűség érték, amikor metaforákkal, történetekkel keltünk érzéseket, ezért éljünk a 
szóhalmozás lehetőségével. 
  
Metaforával és hasonlattal bármi körülírható. Íme egy példa: „ Imádok játékvasutat építeni. 
Annyira szórakoztató tud lenni! Amikor modellezek teljesen magával ragad az alkotás szenvedélye. 
Olyan ez, mint az önkívületi állapot vagy mint a szörfözés. Tudod, szörfözés közben az óceán 
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teljesen magával ragad, és messzire elsodor – és érezzük amint hatalmas erők vezérelnek bennünket. 
  
És tudod, szörfözéskor én teljesen felpörgök, erős érzelmek kezdenek kavarogni bennem, arra 
ébredek, hogy már nem is én irányítok, hanem az érzelmeim és vágyaim mozgatják a dolgokat...”
Íme mindez együtt: játékvasút építés, szörf és szexuális izgalom. 
  
A történetek is metaforák, szövevényes, körmönfont hasonlatok. 
  
Összefoglalás: 
  

1. A hallgató elképzeli, átéli és belsőleg megtapasztalja mindazt, amit elmesélünk neki. Ez 
nevezik Rózsaszínű Elefánt Elvnek vagy izgatásnak.  

  
2. Hiába tiltunk meg valakinek X dolgot, vagy nem helyeseljük az X-et, nem tudjuk 

megakadályozni az illető X-el kapcsolatos képzeletét és érzéseit.  
  

3. Mondjunk el ábrázolási és érzékekre vonatkozó részleteket is – határozzunk meg a dolgok 
külső megjelenését, hangját, ízét és illatát. Mindez intenzitást ad a mondanivalónak. 
Hasonlóképpen leköti a hallgató figyelmét, a képzeletét, transzba hozza a hallgatót, aki már 
nem tanulmányozza a hallottakat, hanem elfogadja azokat.  

  
4. A hasonlósággal látszatával egyetértés, érzelmi biztonság és kötődés teremthető. Hasonlóság 

látszata kelthető azzal, hogy a másik személy tükörképeként viselkedünk mozgásainkkal, 
beszédstílusunkkal, vagy magával a témával amiben a másik fél érdeklődési köréhez, 
hitvilágához és érzelmeihez közel álló dolgokról szólunk. Abban a pillanatban, amikor 
megérintjük a hallgató hitvilágát a transz állapotát idézzük elő.  

  
5. Az absztrakt képek és bizonytalan kifejezések segítenek az összhang megteremtésében.  

  
6. Úgy meséljünk történeteket, hogy a megjelenített érzések, benyomások hasonló érzéseket, 

benyomásokat keltsenek és a hallgató kényelemben, biztonságban, védve érezze magát.  
  

7. Az érzelmek érzékingerekkel társulnak. Az inger azaz a „horgony” ismételten bevethető, így 
az érzelmet is újból megcélozhatjuk.  

  
8. Metaforákkal, hasonlatokkal elkerülhetők az esetleges intellektuális érvelések és 

megteremthető egy erős érzelmi reakció.  
  

  

VIII. A csali íze  
  
1. Íme néhány példa arra, hogy megtudjuk, milyen is az a nyelvezet, amit a nő igazán kedvel: 
  
Képzeljük el amint valaki meglehetősen drámai, érzelmes hangon így szól hozzánk:  
  
„Olyasmiről szeretnék neked beszélni...ami téged legbelül...érzelmileg...fog érinteni.” 
  
Lenyűgöző kijelentés, ugye? Nagyon érdekes és csábító. De valóban meg tud érinteni valakit egy 
ilyen kijelentés legbelül, érzelmileg vagy csak fontoskodó, nevetséges semmitmondás az egész?  
  
A férfik nagy része mulatságosnak tartja az ilyen dumát és ahhoz, hogy kellő komolysággal 
mérlegeljék a kijelentést nagy odafigyeléssel kell felvezessük a mondanivalót, csak így lehet 
előidézni bennük a transz állapotát, ehhez persze kitűnő beszédkészséggel kell rendelkezzünk. ( A 
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transz olyan mentális, fiziológiai állapot amelynek során a hallgató bizonyos érzékekről egyáltalán 
nem vesz tudomást, míg más érzékeket, gondolatokat, tapasztalatokat teljes mértékben átél, ideális 
állapot tanulásra és általában akkor következik be, amikor valami nagyon leköti a figyelmünket pl. 
szerelmesek vagyunk vagy valami érdekeset hallgatunk.) 
  
A legtöbb hölgy is mosolyogva fogadja azt, ha valami hasonlót hall: „Olyasmiről szeretnék veled 
beszélni ami téged érzelmileg nagyon érint.” De egyáltalán nem tartja mulatságosnak a témát. 
Nagyra nyílnak a szemek, kitágulnak a pupillák, kissé megnyílik a száj is. Ez az a nő számára 
nagyon is elfogadható kijelentés, erős kísértés, amely előidézi bennük a transz állapotát. Amikor 
valami hasonlót mondunk egy nőnek, az azonnal elcsendesedik és figyelmesen hallgat.  
  
  
2. „Képzeld el amint kitárul szíved és akkorára nyílik mint még soha, és azt érzed, hogy szívem 
minden energiája feléd irányul, erőteljesen, ritmikusan, olyan biztos hajthatatlansággal mint a dagály 
sós víztömege az óceánban.” 
  
A férfiak többsége azt fogja gondolni, hogy ez a kijelentés: 
  
a) teljesen közhelyszerű, nagyon rossz és banális példa, olcsó ízléstelenség,  
b) otromba, nyilvánvaló szexuális zaklatás. 
  
A legtöbb nő is valamennyire banálisnak és hevesnek tartja, de szerintük inkább lenyűgöző és 
mélyen erotikus. Racionálissá válik számukra a szexuális képzet, és egy teljesen korrekt, helyénvaló 
szenvedély képzete alakul ki bennük. 
  
Ez nem az a szöveg, amit a férfiak mondani szoktak, hanem az, amit a nők szeretnének hallani a 
férfiak szájából. 
  
  
3. Olyan ez pontosan, mintha egy vasveretes fadobozba lenne elzárva előlem az, amit legjobban 
szeretnék érezni, és aztán egyszer csak találkoznék valakivel, akinek van a dobozhoz egy fényes 
aranyszínű kulcsa. És ez az intarziás kulcs, ez a hihetetlenül csodálatos kézimunka egyszer csak 
elkezd egyre mélyebbre csúszni a zárba és én csak bámulom, hogy egyáltalán megáll-e ez valaha, 
amikor aztán végre kattan a zár, szinte megremeg, megnyílik a doboz és megjelenik az, amire már 
olyan, de olyan régóta várok, amit olyan régóta kívánok...és... teljesen eláraszt a csodálat.  
  
Ezután az úgynevezett „bíbor próza” után biztos, hogy kidobnék egy Tom Clancy féle technotrillert 
is, ha ilyen párbeszéd lenne benne. Ez pontosan az a szöveg, amit annak a hölgynek szánunk, aki 
még csak nem is sejti, hogy egy ilyen dumával milyen gyorsan izgalomba hozható. Figyeljük meg, 
milyen sok szókép van benne: a szavak pontos képet festenek, ezek a szóképek elkerülik a hallgató 
intellektusát, és egyenesen a jobb agyféltekét, a képzelet és az érzelmek központját célozzák meg.. 
Megfigyelhető a túlzott szóhalmozás is – alapjában véve ugyanaz a dolog van újból és újból 
körülírva. És ez több okból is jó. Elsősorban azért, mert amikor egy hölgyhöz beszélünk, akkor 
nemcsak információt közlünk, hanem tapasztalatot, élményt adunk át, és ha az élmény kellemes, 
akkor előbb utóbb felmerül benne a vágy, hogy ismét megtapasztalja azt. A nő számára a szó élmény 
és tapasztalat.  
  
Továbbá beszélgetés közben majdnem mindenki él az ismétlés adta szabadsággal. Beszélgetés 
közben - ellentétben az újságokkal vagy műszaki leírásokkal - természetes dolog a bőbeszédűség. 
Végezetül vizsgáljuk csak meg mennyire szexis volt az idézett szöveg. Igen, egy fényesen csillogó 
aranyszínű kulcs behatol a zárba,  ami aztán kinyílik és megremeg. A nők persze ebből semmit sem 
vesznek észre. Azaz pontosabban ha ilyen stílusban beszélünk hasonló dolgokról komoly arccal, 
teljes meggyőződéssel, a nőben nem merül fel semmiféle gyanú a hallottakkal kapcsolatban, sőt 
tetszeni is fog nekik a dolog. Viselkedjünk úgy, mintha egyáltalán nem lennénk tudatában annak, 
milyen hatással lehet a nőre egy ilyen duma, így könnyebben ki tud bontakozni és át tudja adni 

23. oldal, összesen: 93Hogyan játsszunk ki az érzelmeket úgy, hogy pár perc alatt felizgassunk eg...

--



magát az érzéseknek, mert ugye szexről szót sem ejtettünk, egy kulcsról volt szó csupán, egy 
dobozról, az óceán vad hullámairól vagy egy harmatos virágszálról.  
  
Ne feledjük, a nők másként élik meg a dolgokat. Amikor a nő szexis hasonlatokat hall, de arcunkon 
nem látja semmi jelét annak, hogy tudatosan beszélünk így  
  
a) a hallottaktól izgalomba jön (feltéve ha megfelelő volt a „tálalás”, amire a későbbiek során 
visszatérünk majd),  
b) tudatosítja, hogy ez nem egy szexuális kihívás, hanem valami szenvedélyes, romantikus és költői 
– így semmi akadálya annak, hogy kéjes, szennyes fantáziájuk a szex felé kacsintgasson. 
  
Összefoglalás: 
  

1. A nők más nyelvezetet kedvelnek mint a férfiak.  
  

2. A nők imádják a részletes leírásokat, hasonlatokat, metaforákat, a szóképekben gazdag 
előadásmódot.  

  
3. A szavak élményt, érzelmi tapasztalatot jelentenek a nőnek, szeretik a bőbeszédűséget, mivel 

minden ismétlés egy újabb élményt jelent.  
  

4. Ami a férfi szerint szóhalmozás és túlfeszített szócséplés, a nőnek költői, romantikus és 
erotikus.  

  
5. Amit a férfiak nagyképű, üres beszédnek tartanak a nők költőinek, romantikusnak és 

természetesnek vélnek – még akkor is ha ezek a szavak szexuális izgalmat hordoznak 
magukban.  

  
  
  

IX. A bels ő csigavonal 
  
Tekintsük át röviden: 
Hatékonyságunkat egy sajátos modell alkalmazásával növelhetjük. 
  
Nem, ez nem az Élle McPherson féle módszer! Még nem tartunk ott, hogy gyönyörű nők testével 
érintkezzünk, tehát most ne is gondoljunk napsütésben vonagló, olajos bőrű meztelen szépségekre. 
És ne is azon gondolkozzunk milyen gyors és csodálatos fordulat áll be nemi életünkben amikor 
gyakorlatba ültetjük mindazt, amit ebből a könyvből sajátítottunk el. Amivel most meg kell 
barátkoznunk, az a nő érzülete. Ezt a modellt neveztük el Belső Csigavonalnak. 
  
A következő fejezetekben a belső csigavonal változatos összetevőit és funkcióit fogjuk megismerni. 
A továbbiakban egy kis ízelítőt adunk arról, hogy miként kapcsolódnak egymáshoz a modell részei.  
  
Összefoglalás: 
  

1. Egyszeri inger esetén egy nőben sokkal érzelmesebb reakció váltható ki, mint egy férfiban, a 
további reakciók egyre inkább fokozódnak. A jelenbeli érzelmek hatására megváltoznak a 
korábbi érzelmek, felfogások, hitek .  

  
2. Mivel minden érzelmi reakció erőteljesebb bármelyik korábbinál, a nő a jelenbeli érzéseinek 

tulajdonítja a legnagyobb fontosságot.  
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3. A nő szubjektíven ítél: belső világa - absztrakt értékei, érzelmei, érzelmeivel kapcsolatos 
érzései, és énképe – fontosabb mint a valós, fizikai, empirikus világ.  

  
4. Az empirikus világ képeivel, hangjával, illatával és ízeivel számtalan erős érzelemre 

emlékezteti a nőt, megtanítja megismerni önmagát és valós szükségleteit.  
  

5. A nő érzelmei természetesen kapcsolódnak egymáshoz, egyik érzelem szüli a másikat. Minél 
hosszabb az érzelmi lánc, annál mélyebb az érzelmi hatás, annál inkább azt érzi, hogy önmagát 
fedezi fel.  

  
6. Mivel a nő érzelmei könnyen kapcsolódnak egymáshoz, akaratlanul is azt feltételezi, hogy 

minden egyes érzelem egy következő, még erősebb érzelemhez vezet.  
  

7. Azzal, hogy buborékszavakat is használunk transzba segítjük őt, minden buborékszóval
közelebb kerül önmagához, több érzelmet és nagyobb tetszést váltunk ki benne.  

  
8. A nő nem tudja „ki is ő valójában” mivel érzelmei állandó változásban vannak, alapvető 

tulajdonsága valójában az a kötődés, ahogy egyik érzelme a másikhoz kötődik, mindazonáltal 
számára a legfontosabb az, hogy megoldást találjon erre a titokra.  

  
9. A köztünk levő kapcsolat mélyíthető, a tetszés fokozható azzal, ha „emlékeztetjük” arra, hogy 

pillanatnyi érzelmei más, mélyebb érzelmekhez, egy X-érzéshez vezethetnek (ahol X egy 
pozitív kicsengésű buborékszó).  

  
10. A nő saját tapasztalataival, élményeivel, környezetével kapcsolatos gondolatai és érzelmei 

fontosabbak mint a valós tapasztalatok és a valós környezet.  
  
11. A belső reakciókra való figyelés – mindkét fél esetében – a nőben az elsőbbrendűség érzését 

kelti és a kapcsolat elmélyülését eredményezi.  
  

25. oldal, összesen: 93Hogyan játsszunk ki az érzelmeket úgy, hogy pár perc alatt felizgassunk eg...

--



  
  
  
  

 
A Belső csigavonal: Minél inkább eltér egy érzelem az eredeti, külső ingertől, annál nagyobb 
hatással van a nő belső meggyőződésére és döntéseire. 

26. oldal, összesen: 93Hogyan játsszunk ki az érzelmeket úgy, hogy pár perc alatt felizgassunk eg...
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IX. A nő érzelmei 
  
Ez hogy is működik? Miért van az, hogy a nő bezsong egy beszélgetéstől is? 
  
Azért, hogy bánni tudjunk ezzel a hatással, nem kell elfelejtenünk azt, hogy a férfiak és a nő 
érzelmei különbözőek. 
  
Hogy miben? 
  
Abban, hogy a férfi úgy él meg egy érzelmet, mint egy kéz ökölcsapását vagy dédelgetését. Az érzés 
éles, hirtelen, elszigetelt és ideiglenes. Ezért a tipikus férfi agya visszatükrözi ezt az érzelmi helyhez 
való kötődést. Úgy tűnik, hogy a férfiak esetében az izgalmi állapot a jobb agyféltekét érinti. A nők 
esetében az érzelmek minkét agyféltekét érintik. Továbbá a corpus callosum – a jobb és bal 
agyfélteke közti kötőszövet – a nők agya esetében harminc százalékkal vastagabb mint a férfiaknál, 
így nagyobb mennyiségű intuitív, érzelmi, jobb agyféltekét érintő információ jut el az analitikai bal 
agyféltekébe.  
  
Nyersen és egyszerűen fogalmazva a női agy úgy van programozva, hogy több érzelmet állítson elő 
és tapasztaljon mint a férfiak agya. 
  
Célunk érdekében jó ha azt feltételezzük, hogy nők érzelmei sokkal erősebbek és változatosabbak 
mint a férfiaké. A nő úgy tapasztal meg egy érzelmet, mint valami hatalmas, mindent beborító, 
elkerülhetetlen jelenséget – mint amikor az óceán vize végigsöpri a partot. Amíg a férfi változatos 
érzelmeket tapasztal meg,  legtöbbjüket nem veszi figyelembe azért, hogy megpróbálja megkeresni 
azt az utat amely egy kiválasztott cél felé vezet. A nő számára minden érzelem egyaránt fontos, 
mindenik odafigyelést és döntést igényel. Az érzelem nemcsak része a képnek, amit ki kellene 
emelni, hanem az érzelmek maguk határozzák meg a képet. Hogy gondolkozzunk a jövő heti 
találkánkra ha közben kézzel-lábbal kapálózunk a jéghideg vízben? Miért aggódnánk egy projekt 
miatt éppen a mélységesen nyugtató szaunázás közben? A nők esetében az érzelmeknek helyük van, 
megfoghatóak – érzik a környezetüket ahol viszonylag lényegtelen események történnek.. Azért, 
hogy egy bizonyos érzelmet kiváltsunk a nőben, tanácsos úgy leírni azt, mint egy helyet, időt, vagy 
egy látható, hallható, érezhető tulajdonságokkal rendelkező tárgyat. ( „Tudod ugye, hogy az érzés 
annyira hatalmas, akár a vörös lézer, amely csak átfúródik a agyadon?) 
  
A nőknél az érzelmek befolyásolják az érzékelést. Pillanatnyi érzései nagyban befolyásolják abban, 
hogy miként éli át, tapasztalja meg a dolgokat. 
  
Múlt-, jelen- és jövőbeli eseményeket újra és újra vizsgálat alá vetnek és a pillanatnyi érzéseik 
alapján bírálják el. 
  
A érzelmek intenzitása alapján úgy tűnik, hogy a nők priorításai különböznek a férfiakétól, más 
fontossági sorrendbe rangsorolják a dolgokat. A nő az „objektív” valóságon keresztül -egy kép 
vékony fekete körvonalaként - tapasztalja meg a tényeket, eseményeket, érzelmi reakciói a kép 
színei. A színek intenzitása, és hatása alapján történő összehasonlítással rangsorol tényeket és 
adatokat. 
  
A következőkben a nő érzelmei a beszélgetés közötti kapcsolatot vizsgáljuk. 
  
  
Összefoglalás: 
  

27. oldal, összesen: 93Hogyan játsszunk ki az érzelmeket úgy, hogy pár perc alatt felizgassunk eg...
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1. A nő érzelmei erősebbek és hatalmasabbak mint a férfié.  
  

2. A nő az érzelmeket helyekkel, és olyan megfogható dolgokkal azonosítja, amelyeknek hatása 
fizikailag is erezhető.  

  
3. A érzelmek befolyásolják a nők érzékelését és érzetét – megtörténhet, hogy kellemes dolgokra 

is negatívan reagálnak ha nincsenek érzelmileg felkészülve azokra.  
  

4. A nő számára az érzelmek felülmúlják a „való világ” és a „valós tények” fontosságát.  
  
  

X. Metaérzések és romantikus regények 
  

1. A nők érzelmei meglehetősen összetettek. 
  
2. A nő beszéde viszonylag komplex. 
  
3. Úgy tűnik, hogy a nő érzelmének komplexitása és beszéde között összefüggés van. 

  
Nőkkel való társalgásaink során legyünk bőbeszédűek, így fokozottabb érzelmeket válthatunk ki. A 
nő esetében az érzelmek szorosan kapcsolódnak a beszélgetéshez. De vizsgáljuk csak meg azt, 
ahogyan a nők és a férfiak bánnak a szavakkal. 
  
A férfi számára a beszélgetés kötetlen. Szeretünk hallgatni, így gyűjtünk információkat, ezáltal 
könnyebben elérjük a kitűzött célt. Olyan dolgokról beszélünk, amikről a környezetünk azt érti amit 
valójában meg akarunk velük értetni. 
  
A beszéd ugyanazt a funkciót látja el mint az újság. 
  
A nő számára a beszélgetésnek tájékozódási, tájékoztatási, és érzelmi jellege van. Nemcsak hírt 
közölnek, hanem élményt is. Nem újságolvasás jellege van a beszélgetésnek, hanem játszás az 
öntöző berendezéssel, fagyi evés, a balerina utánzása, tánc, ölelkezés és puszilkodás. 
  
Emlékezzünk csak vissza arra a kijelentésre, mi szerint a nők agyuk nagyobb részét használják a 
mondanivaló értelmezésére illetve előadására mint férfitársaik. A beszéd érzelmekhez kapcsolódik 
és ők hajlamosak arra, hogy beszéd közben kimutassák, kimondják érzelmeiket. 
  
A hallgatás során magukba szívják az érzelmeket. Erőteljes érzelmek közvetítésével erőteljes 
érzelmeket válthatunk ki bennük. A nő számára a szavak olyan eszközök, amelyek érzelmet 
testesítenek meg, a férfi számára a szó valóságos kézzelfogható eszköz. Mindkét esetben egyértelmű 
eredményről beszélhetünk. 
  
A nő számára a szavak gazdag tapasztalatok, érezhető, megízlelhető dolgok. A szónak olyan ereje 
van, mint a bombának vagy akár egy csokor virágnak. Amikor egy nővel beszélünk lehetőségünk 
nyílik arra, hogy egy olyan nagyfokú, gazdag és színes élményt teremtsünk, amely saját 
fantáziavilágába vezeti őt. 
  
Ha megadjuk neki azt, amiről álmodott, nem fog ellenkezni amikor megérintjük testét. 
  
De miről is álmodik a nő és hogyan lehet azt biztosítani számára? A választ könnyű megtalálni, csak 
nagyító alá kell venni azt, amihez oly gyakran folyamodnak és ami miatt gyakran szégyenkeznek is: 
a romantikus regények. A szoros értelmében az évente eladott könyvek ötven százalékát a 
romantikus regények teszik ki. Nyilvánvalóan, nagy az igény rájuk. 
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Feltételezhető, hogy ez a műfaj megnevezésének tulajdonítható: „romantikus”, a szép, szemérmes 
hősnő alakjával, aki az ingoványos mocsárból kiemelkedő kastélyban egy gazdag, agyafúrt és 
szenvedélyes kardforgató férfi karjaiban találja meg a beteljesedést. 
  
A romantikus regény vonzereje leginkább a fantáziának köszönhető. De ennek a vonzerőnek van egy 
másik fontos összetevője: a szerkezet – különösen a nyelvezete, a melléknevek és határozószavak 
tömkelege. A leírás bonyolult és gondosan kidolgozott. És ami a legfontosabb, ez a gazdag és 
változatos leírás nincsen csak látható, csak hallható vagy csak tapintható elemekre korlátozva. 
  

-         A romantikus regény kulcsfontosságú eleme a szóhasználat – az a jellemvonása, amelynek 
köszönhetően olyan mélyre tud hatolni a nők fantáziavilágában, az a közlésmód ahogyan 
bonyolult érzelmeket képes átadni. 

-         Ezek a „bonyolult érzelmek” másod- és harmadrendű érzelmek, érzelmekkel kapcsolatos 
érzelmek, és érzelmekről alkotott érzelmekkel kapcsolatos érzelmek. 

-         Érzelem és érzékelés gondos részletességgel van leírva, két, három vagy még több melléknév 
is szerepel ott, ahol a férfiolvasó azt gondolná, hogy egyáltalán nincs szükség melléknevekre. 

-         Heves érzelmekben gazdag leírások idéznek elő érzelmeket. 
  

Egyszerű érzésnek tekinthető a következő: „ Bőrömön érzem a nap melegét.” Komplex érzés – az 
érzés érzése- metaérzés – a következő kijelentés: „ Bőrömön érzem a nap melegét, és ettől 
felélénkülök és teljesen megújult erőre kapok”. A fizikai érzés a „ megújulás” egyik metaérzéséhez 
vezet – és ez a metaérzés a nő esetében sokkal nagyobb fontosságot kap, mint az azt kiváltó fizikai 
érzés. A metaérzések, a nők esetében, magyarázzák a fizikai érzéseket és értelmet adnak azoknak (a 
férfiak úgy adnak értelmet a metaérzéseknek, hogy fizikai érzésekkel és látható, hallható, tapintható 
dolgokkal társítják azokat). 
  
Az eseményeket, történéseket a nő olyan elvont fogalmakkal társítja mint „ kommunikáció”, 
”szeretet”, „kapcsolat” és „sors”. Tehát, amint ezt majd bőven is kifejtem a könyvben, annak 
érdekében, hogy a nő úgy tapasztalja meg és úgy értelmezze az események, ahogy azt mi szeretnénk, 
az eseményeket mi is kapcsoljuk elvont fogalmakhoz. Olyan elvont fogalmakat sorakoztassunk fel, 
amelyek értéket képviselnek a nő számára, ez által az események is fontosak lesznek számára.  
  
A metaérzések sokszor bonyolultabbak mint az egyszerű példák, a mi esetünkben a melegség és 
megújulás példái, mivel a női érzelem könnyen változik – az érzelmek újabb és újabb érzelmeket 
teremtenek. Íme egy példa arra milyen is valójában ez a komplexítás: „Bőrömön érzem a nap 
melegét és ettől felélénkülök és teljesen megújult erőre kapok. Úgy érzem mintha az életem egy 
olyan térbe kerülne, ahol biztonságban van és ahol meg tud nyílni, és ezzel tudatosult bennem az, 
hogy van értelme a mi együttlétünknek – ez maga a sors, ez a beteljesülés.” 
  
A képzeletbeli beszélőnk a meleg napsütés érzését az összetartozás érzésével társítja. 
Logikus ez a társítás? Semmiképpen sem az. 
  

29. oldal, összesen: 93Hogyan játsszunk ki az érzelmeket úgy, hogy pár perc alatt felizgassunk eg...
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De ez nem is egy igazi gondolat lánc – ez az élmény láncolata. Ilyen alapon mi is könnyen tudunk 
érzelmeket generálni, és a nő minden bizonnyal jelentőségteljesnek és lenyűgözőnek fogja értékelni.  
  
A férfiak nem bonyolódnak ilyen metaérzésekbe. 
  
Az érzelmekről szóló érzelmek meglehetősen gyorsan elmúlnak, és nem is bírnak olyan nagy 
fontossággal mint a nők esetében. A férfiakat leginkább a fizikai érzések, pillanatnyi gondolataik, és 
a fizikai érzésekre adott reakcióik vezérlik  
  
A metaérzések a nők esetében az életről szólnak. 
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A dolgok és a tettek a nő számára kizárólag olyan dolgok, amelyekhez metaérzések 
kapcsolódnak. 
  
Egy tény vagy egy cselekedet a nőnek olyan akár egy ruhafogas, amelyen az érzelem tündöklő, 
elbűvölő ruhaköltemény. De melyikük fontosabb – a ruha vagy a fogas? 
  
Amint korábban már említettük, a nő számára a tényekés a tettek csak körvonalai egy képnek, a kép 
színkombinációi jelentik számára az igazi lenyűgöző, jelentőségteljes részt. És a színek könnyen 
ellentmondásba kerülhetnek a tényekkel és maguk alá gyűrhetik azokat. 
  
A nő metaérzései jelentőségteljesek és hatalmasak. Alapjában véve, a metaérzés egy esemény vagy 
egy tett által kiváltott érzelem. Az érzelmek további érzelmekhez vezetnek, és minél elvontabb egy 
metaérzés – minél több metaérzés kapcsolódik egymáshoz – annál előkelőbb helyet kap a női 
érzések rangsorolásában. 
  
Ahhoz, hogy megértsük ezt a hierarchiát, képzeljük el amint egy mikroszkópon keresztül figyeljük 
az eseményeket. A tőlünk legtávolabb fizikai események vannak – valahol lent, egy kis üveglapon. 
Különböző üveglapok, színes szűrők, lencsék állnak köztünk. A közbeeső dolgok, mint amilyen 
például a színes szűrő vagy a lencse, amelyek a vizsgált dologtól távolabb vannak, közelebbinek 
tűnnek a szemnek és befolyásolnak abban, ahogyan a vizsgált objektumot látjuk. Egy aprócska 
vízcsepp a lencsén óriásinak tűnik, gátolja vagy torzítja  a vizsgált objektum látványát. A 
metaérzések olyanok mint a példában azok a tárgyak, amelyek a vizsgált tárgy és a szem közé 
kerültek – megváltoztatják bennünk a „való világ” érzékelésének élményét. 
  
A szavak, amint már említettük, erősebb érzelmi reakciókat váltanak ki a nőben mint a férfiban, a 
nők szavakkal halmoznak egymásra különböző érzékeléseket és ezáltal komplex érzelmi reakciókat 
váltanak ki. Számukra a szavak az érzelem érzékelését jelentik. 
  
(Első hallásra, ez ellentmond annak az akadémiai frázisnak, mi szerint a szavakat a bal 
agyféltekével, a férfi lélekkel, és az érzelmeket a jobb agyféltekével, a női lélekkel lehet asszociálni, 
talán egy kifinomultabb látásmódja annak, mi szerint az érzelmektől mentes beszéd a férfi 
sajátossága. A szavak nem annyira változatosak, ízesek és erőteljesek mint a nők esetében.) 
  

1)      Ezek a megcsontosodott, absztrakt, magasabb rendű érzelmek zavarónak vagy 
hétköznapiasnak tűnnek a férfiak számára. „Egy olyan közegben vagyok, ahol magamat 
közel érezhetem hozzád és kellemes érzés tölt el, mert a szívem közelében érezhetlek és 
ezáltal őszinte leszek önmagamhoz is.” Mindez a férfi számára szükségtelen őrültség. Ezzel 
ellentétben a nő bízik a bonyolult pszichológiai folyamatokban. Miért?  

  
2)      Beszédünkben vegyük fel a versenyt a metaérzelmek rendszerével. Mi is képesek vagyunk 

arra, hogy nőtársainkhoz hasonló módon beszéljünk és érezzünk. Amikor a romantikus 
regények stílusában közlünk valamit, vagy úgy beszélünk, ahogy a hölgyek egymás közt 
szoktak, erős érzelmek hatalmába keríthetjük a nőt. Azzal, hogy úgy beszélünk a hölgyekkel, 
ahogy azt megkívánják, olyan szenvedélyt idézhetünk elő, amilyenről álmodni sem mernek. 

  
  

Az előbbi példák bőbeszédűsége ellenére meg kell jegyeznünk, hogy a séma nagyon egyszerű: 
Fizikai érzések vagy Való-világ Ingerek vagy Érzelmek. 
  

X dolog kivált egy olyan Y érzelmet, ami aztán Z érzelemhez vezet. Z sokkal jelentőségteljesebb, 
erőteljesebb és meggyőzőbb, mint Y, és Y erőteljesebb X-nél. 

X elvezet Y-hoz, ami aztán kiváltja a Z-t. 
  
(Egy példa: A „ tudatosság”  kapcsolódik az „érintkezéshez”  és ez utóbbi vezet a „szerelemhez” .) Z 
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megváltoztatja, befolyásolja Y-t X-et: 
  

Y kisebb mértékben módosítja és befolyásolja X-et. 
  

X--->Y--->Z; 
X<Y<Z 

  
Z-ül érzem magam Y-al kapcsolatban, ami az X megtapasztalásából származik. 

X érzése esetén Y érzetünk támad, és az Y esetében a legnagyobb dolog az, hogy Z-hez vezet. 
  
Minél fennebb kerülünk a rangsorban X-ről Y-ra majd Z-re, aztán AA, BB, majd CC stb., annál 
elvontabb és felfoghatatlanabb lesz a fogalom, annál közelebb kerül a nő „identitás” érzetéhez – ki is 
ő valójában, milyen vágyai vannak, mi a küldetése, milyen kapcsolata van Istennel, Allahhal vagy a 
Világmindenséggel, stb. 
  
És minél magasabbra kerülünk a hierarchiában, az elvontság annál jobban módosítja, befolyásolja –
megalkotja –azokat a dolgokat, amelyek hozzá elvezetnek. 
  
Összefoglalás: 
  

I.                    A nők helyekhez, dolgokhoz kötik érzelmeiket. 
  
II.                  Úgy adjunk át érzelmeket egy hölgy számára, hogy azokat helyhez vagy látható, 

érezhető, hallható, megízlelhető dolgokkal írjuk le.  
  

III.                A férfiak a beszélgetéstől mindig információt várnak. 
  

IV.               A nők számára a beszélgetés információs és érzelmi tartalma egyaránt fontos. 
  

V.                 A szavak erős érzelmeket váltanak ki a nőben. 
  

VI.               A metaérzések fizikai események, illetve más érzelmek által kiváltott érzelmek. 
  

VII.             Minél elvontabb egy metaérzés, annál nagyobb a hatása. 
  

VIII.          A nők absztrakt kifejezéseket halmoznak egymásra, ezzel teremtenek metaérzéseket. 
  

IX.               Erős érzelmeket ébreszthetünk a nőben, ha mi magunk is elvont kifejezéseket 
halmozunk. 

  
X.                 Minél több a metaérzés, minél több érzelmmel írunk le egy eseményt, annál mélyebb 

reakciót válthatunk ki a hallgatónkban– minden újabb kiváltott érzelem mélyebbre juttatja 
el önmagához, és erőteljesebb érzelmi válaszokat eredményez. 

  
XI.               Emlékezzünk csak: a nőben megvan az a fajta képzelet, amely érzelmekkel kapcsolatos 

szavakhoz kapcsolódik. Ezért ha érzelmi töltettel mondunk buborékszavakat (pl. 
„kapcsolat”, „bizalom”, „osztozkodás”) a nő teljes mértékben át fogja érezni a hallottakat. 

  
XII.             Ha ugyanabban a mondatban több pozitív kicsengésű buborékszót is van, 

hölgyhallgatónkat elkalauzolhatjuk saját belső fantázia világába – transzba kerül, nekünk 
pedig kellemes és nagyon érzelmes pillanokban lesz részünk. 

  
XIII.          Használjunk minél több melléknevet. 

  
A példában fogalmakat halmoztunk. Figyeljük meg, ahogyan egy fizikai élmény, tapasztalat elvont 
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érzelmekhez – metaérzésekhez - vezet. 
  

 
  
Minél elvontabb egy metaérzés, minél magasabb helyet foglal a ranglistánkon, annál hatalmasabb, 
annál nagyobb befolyással bír. A mi esetünkben a „sors” hordozta magában a mindennek a jelentését, 
értelmezését. 
  
  

XI. A bels ő csigavonal 
  
Az előző fejezet meglehetősen bonyolult volt. De most megpróbáljuk egy másik szögből figyelni az 
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egészet, mintha teljesen érthető lenne minden számunkra. 
  
A férfiak az elsődleges élményekhez ragaszkodnak – kényelmes-e a szék, mennyire jövedelmező 
az a bizonyos üzlet, jól néz-e ki az a valami vagy sem. A nők az élmények becsléséhez, az azokhoz 
kapcsolódó érzésekhez, valamint az érzéseikből kialakult érzésekhez ragaszkodnak leginkább. 
  
A nő számára nem az a legfontosabb, hogy kényelmes-e, megfelelő állapotban van-e vagy nyikorog-
e a szék amelyen ül – az a fontos, mit érez egy kényelmes, megfelelő állapotban levő vagy nyikorgó 
székkel kapcsolatosan. És ami még ennél is fontosabb az, hogy a szék fizikai tulajdonságaival 
kapcsolatos érzései miként kapcsolódnak még ennél is általánosabb dolgokhoz – életérzéseihez, és 
ahhoz, amit a az a bizonyos szék jelent számára. Hitelt érdemlő dolgok ezek? Vagy kihívás ez 
önmaga számára? Önmagával vagy a környezetével van leginkább kapcsolatban? Megalkuszik a 
sorsával? 
  
A nő számára nem az érzés fontos, hanem az érték vagy az érzelem. 
  
A nők könnyedén és ösztönösen kapcsolják össze a való világot, fizikai tapasztalatokat – látható, 
érezhető, hallható és megérinthető dolgokat – olyan fogalmakkal, amelyek a tapasztalatokat 
hozhatók összefüggésbe. 
  
Kapcsolatba hozza a való világ dolgait, érzelmeit, elvont fogalmait és az érzelmek, az absztrakt 
dolgok sokkal fontosabbak lesznek számára, mint a világ dolgai amelyek mindezt kiváltották. 
  
Miért is fontos tudni ez? 
  
Mert bármilyen érzelmet vagy tapasztalatot társíthatunk egy bizonyos X érzéssel. És a mi esetünkben 
X legyen valami kellemes érzés, mivel a nők hajlamosak azonnal átélni a hallottakat. A hölgyek 
természetesen érzelemláncokban gondolkodnak és élnek meg dolgokat. X vezet Y-hoz, ami aztán Z 
felé irányít. 
  
Mondhatjuk azt például, hogy a kényelem érzete a nyugalom érzéséhez vezet, ami aztán új élmények 
megélése felé irányít bennünket. Aztán lehetne azzal folytatni, hogy ez a nyitottság ahhoz a tudathoz 
vezet, hogy fejlődünk és egyre inkább a saját utainkat járjuk. 
  
Ezen dolgok közül egyiknek sincs köze a másikhoz – de ha egy érzelmi állapotot úgy mutatunk be, 
hogy az képes kiváltani egy másik érzelmet, a nő mindezt követni fogja és átéli a hallottakat. A nő 
érzelmei változnak – egyik érzelem a másikat követi, és minél különösebb egy érzés, annál 
jelentőségteljesebb és hatalmasabb lesz számára.  
  
Egyik érzelemből könnyedén átmozdíthatjuk egy másikba ha a kettő közé metaforákat, hasonlatokat 
ékelünk. Próbáljuk meg képekkel áthidalni az űrt. 
  
Például így: „Amikor olyan hatalmasan eluralkodik felettünk az X érzés, úgy érezzük magunkat 
mintha a tengerparton sétálnánk és éreznénk amint a hullámok a homokot cirógatják, és ha mindezt 
teljesen át tudjuk érezni, akkor következik be egy Y érzés, ami olyan, mint amikor mélyen a 
szemébe nézünk annak, akibe szerelmesek vagyunk, és ez vezet egy olyan Z érzéshez, amely olyan 
mintha szárnyaink nőnének és tudnánk repülni...”stb. 
  
Az általunk előidézett metaérzések, érzelmek nagyon közel kerülhetnek a nő értékrendjéhez.  
  
Egy csábító szövegkörnyezetben, ha még nem sikerült kipuhatolni milyen értékekre néz fel – amikor 
még nem tudjuk miért teszi azt amit tesz, mit keres és mire gondol amikor választás előtt áll –
nyugodtan hagyatkozhatunk az általános a női értékrendre. Ezzel majd a későbbiek során 
foglalkozunk, de ide olyan dolgok is tartoznak, mint a valakihez való érzelmi kötődés, az a hit 
amely szerint az érzelmi kapcsolatok dominálnak mindenek felett, az a meggyőződés, hogy 
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valahol létezik Mr. Igazság, az egyetlen fickó, aki igazán számításba jöhet nála. Az a hit, amely 
szerint vannak olyan érzelmi tapasztalatok, amelyekre igazán szüksége van és rövidesen meg fogja 
találni, az a meggyőződés, amely szerint az életnek vannak olyan szakaszai amikor egyes dolgok 
helyénvalónak tűnnek, míg mások nem, és kevés az a dolog ami annyira romboló hatással lenne mint 
amikor teszünk valamit. Főként szexben vagy a romantikában, ami nem igaz rá, ez alatt az időszak 
alatt, vagy a saját „érzelmi helyén”, és az a hit ami szerint az érzelmek és a irracionális, váratlan 
dolgok, mint amilyen a végzet is, eluralkodnak, és ezért kell elsőbbségbe helyezni olyan dolgokat, 
mint tervek, hitek és vágyak.  
A nő számára az érzelmek azok, amik lehetővé tesznek dolgokat illetve ellehetetlenítik azokat –
természetesen ez valamennyire mindenkire ráillik, de leginkább a nők tartják ezt szem előtt. 
  

XII. . A nő gondolatainak eltérítése a kapcsolat és vágykeltés  irányába: 
  
Te azt mondod paradicsom, én meg azt, hogy olyan ízletes, fénylő, tápláló étel, ami új erőt és életet 
ad 
  
A férfi gondolatai előre, a nőé befele irányulnak. Ez azért van, mivel a férfiak az érzékek 
világának egyik eseményből egy másikba hajszolják magukat és ilyen esetben az első esemény 
értelme lesz az, ami kihat a második eseményre. Például egy új tűzpiros sportautó vásárlása a 
férfi esetében azt „jelentheti”, hogy ezzel majd jobban felhívja magára a nő figyelmét és így 
több hölggyel létesíthet szexuális viszonyt. 
  
A nők ezzel ellentétben befelé értelmeznek dolgokat – eseményeket, érzelmeket saját érzelmeikkel 
és értékrendjükkel hozzák összefüggésbe. Egy esemény jelentése az általa kiváltott érzelmi reakció. 
Adott esemény egész sor érzelmi reakciót is kiválthat, minden érzelem egy mélyebb, összetettebb 
érzelem megéléséhez vezet. 
  
A nő esetében a vadiúj tűzpiros sportautó vásárlása „jelentheti” azt is, hogy végre elfogadja és meg 
is ünnepli saját szexuális vágyát és kívánatosságát. És azzal, hogy elfogadja és megünnepli saját 
nemiségét egy fajta szabadságérzete is támad. A szabadság megélése pedig kedvező alkalmat 
„jelenthet” arra, hogy felfedezze önmagát. Az önfelfedezés pedig azt „jelenti”, hogy közelebb kerül 
önmagához, stb. 
  
Ne tévesszük szem elől azt, hogy ezek mind az eseményekkel ellentétes elvont „jelentések” - hitek, 
gondolatok, érzelmi állapotok ( pld. azzal a nővel szeretkezni akinek tetszik a tűzpiros sportautó). Az 
elvont érzelem nem társul a dolgok részletes leírásával. Minél „mélyebb” az érzelem, minél 
elvontabb és minél jobban társul olyan bonyolult dolgokkal, mint a nő „önérzete”, „sorsa”, „érzelmi 
fejlődése” stb.- annál fontosabbak a nő esetében az érzelmi reakció által befolyásolt választások és 
tettek. De hogy is történik mindez? 
  
Egy nőben érzelmi kötődést, szexuális vonzalmat ébreszthetünk azzal, hogy olyan dolgokról 
beszélünk vele, ami nagyon közel áll gondolatmenetéhez. 
  
Miért jön a nő izgalomba ilyenkor? Talán azért, mert a szex a nő számára a kommunikáció egyik 
formája, és az igazi kommunikáció egyetértést eredményez, a nagyon jó kommunikáció pedig 
összhangot teremt, szoros kapcsolat vagy akár szexuális izgalmat. 
  
De ez nem egészen ugyanaz mint kitalálni valakinek a gondolatait. Tegyünk különbséget szöveg és 
előírás, képlet között! A szöveg, a mi esetünkben, olyan szótársításokat jelent, amely arra hivatott, 
hogy erős érzelmeket csaljon ki a hallgatóból. 
  
Íme egy példa: „ Érezted valaha olyan jól magad, hogy szinte el is tudod képzelni amint az érzés egy 
meleg, puha, aranyszínű gömb formájában sugárzik belőled, olyan pompával és megnyugtatással 
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vesz körül, hogy akár képes megszólítani belsőd legmélyebb, legrejtettebb részét is?” 
  
A képlet a szöveg szerkezetének elemzése—a szöveg előírásai – A metascript. A szövegnél 
magasabb rendű összefoglalás, amely arra utal, hogy milyen fogalmakat kell használni, de a szavakat 
beszélő maga választhatja meg. 
  
A fenti szöveg képletesen interpretálva: 
  
Kérdés + 1.érzelem + szinesztézia + 2.érzelem + szinesztézia + 1.hely 
  

Kérdés:” Valaha is” 
  
1.Érzelem: „érezted olyan jól magad” 
Szinesztézia: „ aranyszínű gömb” 
  
2.Érzelem: „pompával és megnyugtatással” 
Szinesztézia: „megszólít” 
Szinesztézia: “speaks” 

  
1. Érzelem helye: „belsőd legmélyebb, legelrejtettebb része”. 
  
Amikor a szöveget a képletek kivitelezéseként tekintjük és képletekre összpontosítunk, azt látjuk, 
hogy mi magunk is tudunk szöveget alkotni. Emlékezzünk csak arra, hogy amit mondunk az 
nagyjából elhanyagolható – csak a megfelelő szerkezetet kell kiválasztani, és megtölteni találomra 
vett buborékszavakkal és érzékszavakkal. 
  
A könyv további fejezeteiben majd ezt a titkot is felfedjük. 
  
A Szexuális Felizgatás leginkább képletekre összpontosít, mintsem a szövegre. Ha sikerül jól 
megérteni a képleteket, ontani fogjuk a hatékony szöveget is. 
  
A nő gondolataival való egyeztetés rendkívül hatásos, de ennek az a feltétele, hogy ismernünk kell 
gondolatait. 
  
Ezzel szemben, azért, hogy megismerjük egy nő gondolatmenetét csak egyetlen képletet kell 
ismerjünk, bármilyen különös gondolatai lehetnek abban az adott pillanatban. 
  
                                                                              Érzelem N… 
                                                           Érzelem3 > 
                                            Érzelem2 > 
                             Érzelem1 > 
Öröm/Fájdalom > 
  
  
Amennyiben sikerül felvennünk a versenyt a nő gondolataival és érzéseivel és ennek 
megfelelően alakítjuk a beszédünket is, megkönnyítjük számára az általunk leírt érzelmek 
átérzését. 
  
De hogy is lehet egy nő gondolatmenetével felvenni a versenyt? Úgy, hogy szavakkal keltjük azt a 
látszatot, mi szerint minden egyes esemény és érzelem egy következőhöz, egy „mélyebb”, 
összetettebb és erőteljesebb érzelemhez vezet. Egy kellemes testi inger – például a lábainkat elöntő 
melegség kerékpározás közben – mondhatjuk, hogy „komfortérzethez” vezet, ami aztán a „béke”
érzését kelti, ez elvezet az „önmagunkkal való kapcsolathoz”, ami aztán az „önismerethez” érzetét 
váltja ki. Ez az egész lánc ostobaságnak tűnik a férfiak számára – mégiscsak meleg lábakkal 
kezdődött – ennek ellenére a nő számára ez az az érzelmi lánc, nagyon is elfogadható. A nők így élik 
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meg a dolgokat. És ha mi is ilyen formában adjuk át élményeinket, tapasztalatainkat kellemes 
érzéseket keltünk bennünk, és megkönnyítjük számukra a közölt érzelmek átérzését. 
  
Azért, hogy a nő számára tetszetős legyen mondanivalónk, leírásainkat a következőképpen fejezzük 
be. „és ez X érzéssel töltött el”, ahol X érzés az, amit a nőben akarunk előidézni:  
nyugalom, önmaguk felfedezése, szerelem, az elmúlás érzete, stb. 
  
A nő érzelmei változnak, egyik érzelem a másik felé irányul, minél távolabb kerül a láncon és egy 
bizonyos érzelem, annál több jelentéssel bír, annál nagyobb hatással van a nő érzékeléseire, 
tapasztalataira. A fenti példában az önmagával való kapcsolat nagyobb hatással lesz a nőre, mint a 
feszültség vagy a megpróbáltatás. 
  
A nők esetében minden szexuális tapasztalat vagy élmény egy „mélyebb”, erőteljesebb érzelmet 
hordoz magában, amelyet az első érzelem vált ki. A következő érzés nem mindig automatikusan 
jelentkezik, de a megfelelő leírás ebben könnyen segítségünkre lehet. 
  
Érzelem1 > Érzelem2 > Érzelem3 > Érzelem n 
  
Az n növekedésével az érzelmek egyre összetettebbé és erőteljesebbé válnak. Egy nő érzelmei a 
Rejtett és az Ismeretlen Én mélységei felé csigavonalban haladnak, és egyre bonyolultabbá válnak. A 
nők hajlamosak átváltani további fokozott érzelmekre, és minél előbbre jutnak érzelmileg, annál 
inkább úgy érzik, hogy „tanulnak”, „fejlődnek”, „találkoznak önmagukkal” – azt tesznek amit igazán 
akarnak. 
  
Ez ellentétben lehet a férfi gondolkodásmódjával, amely tesi ingerek által kiváltott reakciókon 
alapszik.  
  
  
Amikor egy nőnek egy meglehetősen hosszú érzelem láncot írunk le, ugyanilyen hosszú láncot 
képeznek majd a tapasztalatai, és erős összhang keletkezik. Figyeljük csak meg, mennyivel 
egyszerűbb ugyanez a férfiak esetében – ez része annak a meggyőződéseknek amiért azt gondolják a 
nők, hogy a férfiak nincsenek tisztában saját érzelmeikkel, és a férfiak szerint a nők nevetségesen 
elbonyolítják a problémákat. A férfiaknak nem rendelkeznek azokkal az érzelmi tapasztalatokkal, 
mint nőtársaik, ezért sokszor előfordul, hogy nem értik meg a nőket. 
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A nők „bekebeleznek” külső eseményeket és tapasztalatokat és ezáltal mélyebb érzelmi szintre 
kerülnek. Úgy tűnik, hogy a külső események hozzák tudomásukra azt, hogy mit is akarnak 
valójában, mit hisznek, mi a jó nekik és „kik ők”. Amikor buborékszavakkal közlünk valamit -
bonyolult érzelmeket – arra bátorítjuk a nőt, hogy elmélyüljön önmagában és erős érzelmi reakciót 
éljen meg. Ezzel ellentétben a férfiak képesek átkapcsolni egyik eseményről a másikra és csak 
ritkábban mélyülnek el egy bizonyos esemény hatására. 
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XIII. Csatatér és Csodakút, avagy Ahol a Fontos Dol gok Eld őlnek  
  
A férfiak és a nők kalandjai teljesen különböző helyszíneken bonyolódnak. A férfiak az 
eseményeket/célokat/feladatokat követik figyelemmel – konkrét feladatokra figyelnek -, a nők  
inkább a konkrét adatok, a korábbi reakciók által kiváltott érzelmekre fektetnek hangsúlyt. A férfi 
úgy gondolja, hogy ő mindenben sikeres kell legyen, és a külvilág az a hely, ahol újból és újból 
bizonyítani akar. A nő ezzel ellentétben azt gondolja, hogy saját Belső Rejtett Világa jelenti minden 
lehetőség és veszély forrását – sokat kell tanulniuk, hogy megtudják kik is ők valójában, mire van 
szükségük, és majd ezeket a felfedezéseket ültetik át saját értékrendjükbe és identitástudatukba. 
  
A férfiak számára az élet tele van diszkrét kihívásokkal, ezt tulajdonképpen a Férfi Mítosz 
Motívuma. 
  

Célzás > szembeszállás > küzdelem > győzelem 
  
A megelégedettség együtt jár a kihívás felett aratott győzelemmel, valamint az azt következő 
eseménysorozattal. Egy kihívásnak való sikeres megfelelés gyakran megfogható jutalmat, 
ellenszolgáltatást von maga után. 
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A nők szerint a kalandok mögött bizonyos összefüggések állnak – valójában hajlamosak minden 
kihívást egy nagy utazás különböző megállójaként, pihenőjeként tekinteni, tulajdonképpen ez az az 
utazás, amelynek során megismerik önmagukat. Ezek a pihenők és megállók pedig nem jutalmak, 
hanem érzelmi felismerések. Az utazás egy befele tartó út, mivel a nő úgy gondolja, hogy mélységei 
határtalanok és lehetőségeit sem ő sem más nem ismeri teljesen. 
  
Életük célja az, hogy felkutassák ezeket a rejtett mélységeket. A nő számára minden érzéki és 
érzelmi tapasztalat egy lehetőség arra, hogy jobban megismerhesse önmagát. Ezt pedig nevezhetjük 
úgy is, hogy a Női Mítosz Motívuma, vagy a Felismerés Folyamata 
  

Felismerés > elfogadás > nyitás > kapcsolódás > egyesülés 
  
Az előző fejezetben már találkoztunk a sémával: 
  

kapcsolat a belső énnel> 
izgalom > 

aggály > 
stressz > 
  
Példa: feszültség > 
csomagolás, költözködésre való előkészületek > 
  
A fenti „csomagolás és költözködés” példában minden egyes érzés a Felismerési Folyamat 
fázisainak feldolgozása - felismerés...kapcsolódás. 
  
A férfi legyőzi és uralja a környezetet, míg a nő felismeri, és kapcsolatot teremt ezzel a környezettel. 
  
Miért is hasznos ez az infó? 
  
Amikor egy érzést vagy egy élményt a Felismerési Folyamat jellegzetes kifejezéseivel írunk le –  
mindenhez egy sokkal erőteljesebb és hatalmasabb érzelem társul, ami felfedezésre vár – a nő 
hajlamos nagyon könnyen megtalálni az összefüggést, a hallottak alapján átérzi az érzelmet és kezd 
érzelmileg is vonzódni a férfihoz. 
  
Nyilvánvalóan, minél több a leírás, annál erősebb a vonzalom. Példa:  
  
„Amikor FELISMERED a nyugalmat bla-bla-bla, ELFOGADOD bla-bla-bla nyugalom bla-bla-bla, 
MEGNYILIK bla-bla-bla nyugalom.  
  
KAPCSOLÓDIK...nyugalom, EGYESÜLÉS bla-bla-bla nyugalom” Ebben a példában a nyugalom
egy tetszés szerint választott érzelem, ami akár helyettesíthető a békével, izgalommal, szeretettel, 
sorssal, szerelemmel, kíváncsisággal, vagy bármi mással. A folyamat leírása: 
  
(felismerés / elfogadás / kapcsolódás / egyesülés) is meglehetősen rugalmas – az általános gondolat, 
a felismerés, fokozatosan elvezet a „belső” érzelem kialakulásáig, és a folyamat kivetítésére csak a 
megfelelő szavakat kell megválasztani – nincs szükség arra, hogy az adott szavakat összekössük. 
  
A nő megelégedettsége rendkívüli érzelmi „magasságok”/”mélységek”/”intenzítás”
megtapasztalásából származik – ami tulajdonképpen a külső környezetből származó ingerek 
kifinomultabb, bonyolultabb érzelmi megkülönböztetésével jár. Ezek a megkülönböztetések 
előmozdíthatóak és befolyásolhatóak a beszéd által. A ”szenvedély”, „tudatosság”, és „teljesség”
megélése többet jelent, mint mindezek egyszerű megtapasztalása. Az „igazi szerelem” több mint 
„szenvedély”. Mivel a beszédben tett megkülönböztetések jelentőségteljesek a nő számára, egyszerű 
szóhozzáadással vagy elhagyással is megváltoztatható a nő érzelmi reakciója. 
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A férfiakkal ellentétben, akik az érzelmek ilyen típusú leírását nevetségesen üres dumának tartják, a 
nők számára érdekes és sokat mondó gondolatok ezek. Az események és tárgyak által kiváltott 
érzelmi reakciók a nő esetében nagy fontossággal bírnak. Érzelmeit csökkenteni, fokozni, alakítani 
tudjuk a beszélgetés során.  
  
Próbáljuk meg a nő belső reakcióit egy komoly és fárasztó atlétikai eseményhez hasonlítani. 
  
A nők az érzelmes atléták, érzelmeik pedig az izmok, amelyeket rendszeresen kell edzeni és 
kondiban tartani. A kép hitelességéért a belső állapotokról szóló leírásoknak tükrözniük kell a 
legapróbb részleteket is: színt, előadásmódot, és a rádió bemondó izgatottságát a közvetítés alatt. 
  
Az érzelmek szubjektívek, végtelenek és befolyásolhatóak. Úgy segíthetünk a nő 
„fejl ődésben” (összhangot teremtünk és elmélyítjük a kapcsolatot), hogy megsejtetjük vele a 
következő „mélyebb” érzelmet, amelyhez bármilyen érzelem elvezethet. Beszélhetünk hozzá 
tanulásról, ami megbecsülést vált ki és szórakozáshoz vezet, ami majd a későbbiek során 
szenvedéllyé válhat. 
  

 
  

XIV. A Bels ő Csigavonal Megny újtása, avagy Hogyan fokozzuk a n ő 
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tetszését 
  
A jókedv és a siker a nő esetében egyrészt annak a ténynek a felismerésből származik, hogy 
egyszerre több, összetettebb érzelem megtapasztalására is képes. 
  
Fokozott érzelmeket ébreszthetünk egy nőben, azáltal, hogy emlékeztetjük vagy figyelmeztetjük 
arra, hogy minden egyes érzelem egy mélyebb érzelemhez kapcsolódik. Amikor érzékekre 
vonatkozó leírásokban bővelkedik mondanivalónk („szíved mélyén egy fényes kék virágszál tárja 
szét , puha , harmatos szirmait”) a nő azonnal át fogja érezni a hallottakat. Bármilyen X érzés 
(például: „öröm”) elvezethet egy X+1 érzéshez (pld. „igazi öröm”) vagy egy Y érzéshez 
(„megadás”). Ne feledjük, hogy ezek mind tetszőlegesen választott érzelmek. 
  

 
  
Néhány példa: 
  
„Szeretek elüldögélni és lazítani egy kávézóban.. csend áraszt el, és nyugalom..., amikor ezt a fajta 
nyugalmat érzem, olyan mintha egy hegyi tó némaságát érezném belsőmben...mintha a hegyi 
levegő frissessége járná át tüdőmet...mint valami lágy, kék, bizsergető energia...amely a benned 
rejlő bölcsességről áradozik...arról a csodáról...ami biztonsággal és vigasztalással tölt el, amikor 
megtapasztalod vágyakozás édes ízét, amint az egyre inkább elhatalmasodik, olyan ez, mint egy 
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érzelmi kitárulkozás, előtűnik belső éned legrejtettebb része...és számomra …ez a felismerés 
határtalan örömöt jelent...hát ennyi mindent jelent nekem az a csodálatos élmény...”  
  
Az előbbi példa buborékszavak egész sorát tartalmazta: 
  
csend-nyugalom-némaság-frissesség-energia-bölcsesség-csoda-biztonság-vigasztalás-vágyakozás-
kitárulkozás-rész-felismerés-öröm-élmény. 
  
Ezek a szavak többé-kevésbé találomra voltak kiválasztva, és akár fel is cserélhetjük egymással –
mindegyikük pozitív érzelmet sugall. Sokszor érdemesebb gyengéd érzelmekkel indítani (pld. csend, 
nyugalom, kényelem) és csak ezek után folyamodjunk fokozottabb érzelmekhez ( vágyakozás, 
szenvedély). 
  
A szerkezet egyszerű: 
(„Érzem”) X érzelem-Y érzelem-Z érzelem...stb. 

 
  

  
  
Az X, Y és Z érzelmek között nincsen semmiféle logikai kapcsolat. Néhány buborékszót kell 
megjegyezni, és beolvasztani a beszélgetésbe. 
  
Összefoglalás: 
  
Fokozott vágyakat tudunk ébreszteni a hallgatóban ha ugyanabban a mondatban minél több 
buborékszót használunk. 
  
  

XV. A „Több” Hatalma 
  
Egy nő mind „többet és többet” akar. De nem anyagiakból akar többet – alapjában véve nem újabb 
ékszerekre, utazásra, másik burgundi színű autóra vágyik (nem mintha nem szeretné ezeket) – hanem 
érzelmekre vágyik leginkább. A nő nemcsak az egyes számú érzelmet akarja, hanem a másodikat és 
az n-ediket is. Amint megtapasztalja a sokadik érzelmet is, próbáljuk meggyőzni, hogy másodikszor, 
harmadikszor, sőt n-edikszer is megélje a pillanatot, hogy aztán felismerhesse azt a sokkal 
hatalmasabb érzést, amit még igazából soha nem tapasztalt, és amelyet éppen most fog felfedezni... 
  
Amint már említettem, az érzelmek befolyásolhatóak, önkényesek, végtelenek akárcsak a beszéd. 
Bármilyen érzelem magában hordozza egy másik, sokkal kielégítőbb érzelem kialakulásának 
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lehetőségét. 
  
Ne felejtsük el, a férfiak is a „többet” szeretik. Ők nem annyira az elvont dolgokért vágyakoznak, 
nem pénzből és autóból szeretnének minél többet. Pontosabban anyagiakból akarnak minél többet. 
Általában véve nem egyetlen hölggyel akarnak mély kapcsolatot, hanem minél több élményt és nőt 
szeretnének magukénak tudni. Ismételten: a férfi dolgokat és élményeket akar, aztán mindenből 
többet és többet, a nő viszont a birtokában levő javakkal és tapasztalatokkal kapcsolatos mélyebb 
érzelmi megnyilvánulásokra vár. 
  
Hogyan lehet megadni a nőnek ezeket a mély és burkolt érzelmi válaszokat – az érzelmek hosszú 
láncait - ? 
  
Egész egyszerűen. 
  
Úgy, hogy arról mesélünk neki, hogy milyen érzés lehet megtapasztalni azokat. Ezekről az 
érzelmi állapotokról szóló érzelmes beszélgetések során a nő hajlamos átélni a szóban forgó 
érzelmeket. 
  
Feltehetjük a kérdést, hogy „Oké, tudom mi az „elégedettség”- de mit jelent a rettenetes és
ellenállhatatlan szerelem?” 
  
Ez utóbbi kifejezés, a rettenetes és ellenállhatatlan szerelem, egzotikus hangzása ellenére is csak 
néhány szó, szimbólum, ismertető jel. Egy fogantyú, amelybe kapaszkodhatunk. 
  
És ennek a fogantyúnak van egy X értéke. Amikor egy erőteljesebb érzelmet akarunk kiváltani a 
nőben, egyszerűen csak át kell váltanunk X-ről X+1-re. 
  
És mindezt hogyan kell megtenni? 
  
A dolog megoldható következő a kijelentéssel: „Nagyszerű dolog a rettenetes és ellenállhatatlan 
szerelem...de létezik ennél fokozottabb érzés is: egy mindent elsöprő, rettenetes és ellenállhatatlan 
szerelem!” 
  
Ugye? Rettenetes és ellenállhatatlan szerelem - mindent elsöprő, rettenetes és ellenállhatatlan 
szerelem. 
  

X > X+1 
  
Alig két szó és máris egy erőteljesebb érzés, egy sokkal mélyebb érzés! 
  
Bármilyen érzelem fokozható és megváltoztatható, csak a megfelelő szavak kellenek hozzá. 
Tehát láthatjuk, X intenzitású érzelem bármikor lecserélhető egy X+1 intenzitásúra. Amikor például 
egy nő azt mondja a szerelmének, hogy „az univerzum összes szeretetével szereti” feltevődik 
bennünk a kérdés, hogy „Oké, rendben van ez így, de mi van akkor, ha valaki új bukkan fel az 
életében? Hogy is lesz akkor ezzel az korábbi, univerzumot átfogó nagy szerelemmel? Hirtelen 
kitágul az univerzum hogy a másik férfi is beleférjen?” 
  
X Érzés – X+1 Érzés, azaz bármilyen érzés esetében létezik egy értékesebb, magasabb rendű érzés. 
  

X Érzés – Y Érzés 
  
Egy X Érzés (pld. „nyugodtság”) nem zárja ki egy másik, Y Érzés (pld. „központiság”) lehetőségét. 
Kell-e ehhez előre ismerni a nő végső következtetéseit is? A nő előre kell tudja, hogy a 
„nyugodtság” vezet a „központisághoz”? Nem – és valószínű, hogy soha nem is tulajdonított 
fontosságot a központiságnak. Ami fontos azonban: Mi megemlítjük, ő pedig azonnal meggyőződik, 
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hiszen látja rajtunk, leolvashatja arcunkról, következtethet gesztusainkból és kiérezheti hangunkból, 
hogy a „központiság” valami féle pozitív érzelem, és melyebb tartalmat hordoz magában, mint 
bármilyen X Érzés. 
  
Emlékeztetésként: az erőteljes érzelmek kiváltásának művészete nagyrészt abból áll, hogy 
emlékeztetjük a nőt arra a tudatalatti meggyőződésére, mi szerint az érzelem mélyíthető és 
erősíthető. Érzelmeinek mélysége, Rejtett Énjének Belső Csigavonala, végtelen mélységű –
legalábbis ezt képzeli magáról. Mi pedig, ha ügyesen bánunk a szavakkal egyenesen 
beletrafálhatunk ezekbe a mély érzelmekbe. 
  
Bármilyen is lehet adott pillanatban a nő érzelmi állapota, tudatosíthatjuk vele, hogy ez nem 
elég, ő többet érdemel. 
  
Példa erre: „Aha, tudom, hogy szereted a barátodat. Ez tényleg fantasztikus dolog. Elégedett vagy, 
ilyenkor valóban úgy érzed, hogy képes vagy megváltani az egész világot. Nemrég Beával is erről 
dumáltunk. Hihetetlenül szerelmes volt egy fickóba úgy két évvel ezelőtt. Biztos volt a dolgában, 
mindig is olyan kapcsolatra vágyott, jobbat el sem tudott volna képzelni. Azt mondta, boldog, és 
valóban mi is annak láttuk. Egy napon aztán, legnagyobb meglepetésünkre bejelentette, hogy valaki 
felbukkant az életében. Amikor a régi kapcsolata felől érdeklődtünk, nem panaszkodott, azt mondta 
jól megvoltak a régivel is. De aztán megismerte ezt a másik férfit és egy egyszerű együttlét, egy 
ártatlan beszélgetés után rájött, hogy többet érdemel. Ráébredt, hogy az előző kapcsolata már nem 
úgy működik mint a legelején, olyan megszokottá vált minden, elfásultak az érzelmek, és csak későn 
eszmélt rá. De valahogy ez az új férfi másabb...csak rá kell nézni...és már a torkában dobog a 
szíve...most jött rá, hogy ez a még bimbózó „kapcsolat” mennyivel mélyebb élményeket rejteget 
számára...” 
  
Az érzelmek szubjektívek, végtelenek és alakíthatóak. Úgy segíthetünk a nő 
„fejl ődésben” (összhangot teremtünk és elmélyítjük a kapcsolatot), hogy megsejtetjük vele az 
érzelmek végtelenségét, és befolyásolhatóságát. Emlékeztetjük arra is, hogy minden érzelem 
továbbfokozható. Tartsuk szem előtt azt is, hogy az események és tárgyak által kiváltott érzelmi 
reakciók a nő esetében nagy fontossággal bírnak. Érzelmeit csökkenteni, fokozni, alakítani tudjuk a 
beszélgetés során. Íme egy példa: „Wow, egy gyémánt gyűrű...biztos sokat jelent számodra...Azon 
tűnődöm milyen is lenne ha valaki ránézne erre a gyűrűre és hirtelen azt látná, hogy a mögötte rejlő 
érzelem egyre emelkedik, színné változik, és utána mindent eltölt az aprócska színtelen, 
széntörmelékben rejlő szépség, csoda, és melegség.” Mennyivel hatalmasabbak és hitelesebbek már 
ezek az érzések, csak új tartalmat kellet adnunk az egésznek! 
  
És ami a legfontosabb: Ha virágot ajándékozunk a nőnek megnyerjük a tetszését – az igazi hatásért 
azonban meséljük el a virágvásárlással járó érzelmeket is! 
  
Mélyíthetjük a kapcsolatot, fokozhatjuk a nő érzelmeit azzal is ha őszintén beszélünk hozzá 
nagyravágyásról, törekvésről, a többért való sóvárgásról. 
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XV. A Hercegn ő és az ÉAP (Élvezetes Analógia Példája), avagy Hogy an 
Adjunk Értelmet az Élményeknek 

  
Nőkkel való beszélgetésünk során nem valószínű, hogy minden jelentéshez, célhoz úgy tudunk egy 
eseményt rendelni, hogy az eseményt és annak következményét. szavakkal kötjük össze -
eseményeket, élményeket nem lehet bármilyen érzelemhez kötni. 
  
Szabad-e önkényesen összekapcsolni bármilyen eseményt egy másik eseménnyel? És kaphat-e egy 
dolog bármilyen tetszőleges jelentést? Természetesen, igen.. Beszélni kell a kapcsolat meglétéről, 
majd hasonlatok vagy metaforák segítségével úgy jellemezzük azt, hogy követhető legyen, legvégül 
pedig a következménynek adjunk számunkra megfelelő értelmet.  
  
Íme, a képlet: 
  
Amikor X, olyan, mint Y, és ez egyenesen Z érzéséhez vezet. 
  
Ahol tudjuk, hogy X egy tetszőleges érzelem vagy esemény, Y egy tetszőleges kellemes hasonlat, és 
Z az az érzelem, amelyet szeretnénk, hogy a nő megtapasztaljon – Z kapja X jelentését. 
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Erre egyszemléletes példa: 
  
Amikor te A, olyan mint egy vidéki kerékpártúra csodálatos környezetben, mert lehetőséged van 
érezni a B-t. 
  
A fenti mondatban A és B helyére bármilyen két szót használhatunk. Minél több képet sorakoztatunk 
fel A és B között, a hallgató annál hitelesebben fogja átélni B-t. Ezt nevezzük mi Élvezetes Analógia 
Példának. Abban az esetben, ha el akarunk csábítani egy hölgyet, legyenek szuggesztív képeink, és 
az általunk kiváltott B érzelem szóljon intimitásról, nemi vágyról és annak elhatalmasodásáról. Az 
Élvezetes Analógia - különböző és egyre fokozódó erotikus tartalmak újabb és újabb ismétlései -
képezi a hatékony csábítás gerincét. 
  
Csak az alábbi sémát kell követni: 
  
XYZ, XYZ, XYZ, vagy inkább, X1/Y1/Y2/Y3/Z1, X2/Y4/Y5/Y6/Z2, 
X3/Y7/Y8/Y9/Z3. 
  
„Amikor valakihez igazán közel érzed magad, olyan mint egy fényes, szivárványszínekben játszó 
lánc, ami összeköti szíveiteket, és ez annak a jele, hogy te és az a másik személy valóban egymásnak 
vagytok rendelve.” 
  
„Amikor valaki nagy hatással van rád, egyedinek és hatalmasnak látod az illetőt, ez az érzés tölti el 
teljes elmédet, testedet és lelkedet, ez a hatalmas vágy vezérli egész lényedet és segít abban, hogy 
megnyílj és jobban megtapasztald ezeket az érzéseket.” 
  
„Egy barátnőm, Chandra szokta mondani, hogy amikor egy férfi őt kinézi magának, úgy érzi magát 
legbelül, mintha hirtelen olvadozni kezdene minden, ami odabent elfásult, unalmas és szétzilált, mint 
a viasz a gyertyában, és minél jobban elárasztja belülről a melegség és ez az olvadó folyékonyság 
érzése, annál mélyebben érzi amint ezt a tapasztalat, amely belsőéig hatol, és elégedettséggel tölti el, 
olyan, mintha valóban érezné, hogy milyen régóta vár egy ilyen tapasztalatra, és íme, most még 
jobban sóvárog mindezért, mintha megszólalna egy hang és azt mondaná: „Szükséged van most erre. 
Add át magad és fogadd magadba ezt az örömöt, ezt a kegyelmet és hatalmat, mert ez az, amire 
szükséged van most.” 
  
A következő fejezetben a magyarázatra is kitérünk majd. 
  
  
Összefoglalás: 
  

1. Az Élvezetes Analógia Példájának (ÉAP) segítségével különböző érzelmeknek és 
eseményeknek adhatunk „értelmet” (elvi/fogalmi becsléseket)  

  
2. Adott ÉAP szerkezete: X Érzelem vagy Tapasztalat pontosan olyan, mint Y Élvezetes 

Tapasztalat, amely Z. Érzelemhez vezet. Leegyszerűsítve: X olyan mint Y, amely aztán Z-hez 
vezet.  

  
  
  

XVI. Hogyan Dönti El a N ő „Mit Érdemes és Mit Nem” 
  
Amint már korábban említettük, a nők nagyobb átéléssel követik a beszélgetéseket, mint a 
férfiak.  A beszélgetés fokozott érzelmeket válthat ki. A nők elvont értelmű szavakból összetettek 
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érzelmeket, bonyolult metaérzéseket teremtenek – absztrakt fogalmakkal képesek érzéseket 
kiváltani. 
  
És ahogy bonyolult nyelvezettel összetett érzéseket teremtenek, ugyanolyan bonyolult nyelvezettel 
képesek értelmet, jelentést is létrehozni. A férfiak és nők különbözőképpen „határozzák” meg illetve 
értelmezik a dolgok jelentését,  
  
Tulajdonképpen ez az egyik legfontosabb különbség köztük. 
  
A nők gondolkodásmódjának megismerése azonban segít bennünket úgy megfogalmazni fontos 
tapasztalatokat, hogy a beszélgetés során a számunkra legmegfelelőbb értelmezés lesz a mérvadó. A 
nő gondolkodásmódjának megismerése által lehetőségünk nyílik olyan fontos tapasztalatok 
ismertetésére, amelynek során a nő úgy értelmezi a dolgokat, ahogy mi azt előre kiterveltük. Ehhez 
pedig nem kell semmi más, csak néhány szó, metafora illetve hasonlat. 
  
Ha nők és férfiak különbözőképpen fogják fel a dolgok értelmét, de hogy működik mindez a férfiak 
esetében? Mi, férfiak leginkább az eseményeket tartjuk szem előtt – azt vizsgáljuk, hogy egyik 
esemény hogyan hat a másikra, például egy fontos tárgyalás elhalasztásának milyen következménye 
lehet a jövő hétre tervezett szabadságolásra. A dolgok jelentése valójában az eseményekre gyakorolt 
hatásuk által van meghatározva. 
  
A nők esetében viszont a dolgok értelme elsősorban abból származik, hogy milyen érzelmi 
hatást váltanak ki. Az a dolog, amelynek érzelmi hatása van, gyakran egy másik érzelem. 
  
A nő számára az értelem mindig az érzelmi reakcióban keresendő. A tárgyalás elhalasztásával járó 
érzések és felmerülő gondolatok a nő belső értékrendjének tulajdoníthatók. Egy nő a 
következőképpen gondolkodik: „Talán ha kihagyom ezt a szabadságot, megint egy példája lesz 
annak, hogy számomra mindig elsőbb a munka, mint a szórakozás. Képes vagyok feladni a saját 
szabadságomat is. Miért van ez így? Mire való ez? Egyebet sem teszek, csak bizonyítani akarok 
mindig és mindenkinek. Még mindig az apámnak akarok megfelelni? Miért nem tudok immár 
továbblépni? Mit gondolnak most rólam?” stb. 
  
A nő számára az érzelmek ugyanolyan valósak mint az események. 
  
Amikor egy bizonyos eseményt bonyolult érzelmekkel teszünk szemléletessé teljes egyetértésben 
lesz részünk. Úgy beszéljünk a nővel, mintha érzelmeink vezérelnének bennünket, érzelmeink 
jelentenék a környező világot, amely mellett teljesen eltörpül a valós, fizikai világ.  
  
  
Összefoglalás: 
  

1. Férfiak és a nők különbözőképpen értelmeznek dolgokat, eseményeket  
  

2. A férfiak a környező világban történő események következményei alapján értelmeznek 
különböző dolgokat, egy érezem vagy esemény jelentése annak egy jövőbeli eseményre 
gyakorolt hatásától függ  

  
3. A nők leginkább az érzelmeik alapján fogalmazzák meg a dolgok értelmét, számukra egy 

érzelem vagy esemény jelentése annak más érzelmekre gyakorolt hatásától függ  
  

4. A nő számára az érzelmek ugyanolyan valósak és lenyűgözőek, mint a környező világ 
eseményei  
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XVII. Hódítsuk Meg A N ő Érzelmi „Helyeit” 
  
Nemegyszer hallunk nőket így zsörtölődni: „Ez nem az a hely, ahol igazán lenni szeretnék.” „ Nem is 
érzem jól magam itt.” „Nem tudom igazán magamat adni ezen a helyen.” „ Mi ketten 
fáziseltolódásban vagyunk.” 
  
Amint már korábban is említettem, a nők olyan fokozott érzelmeket élnek meg, hogy azok teljesen 
hatalmukba kerítik, behálózzák és magukba temetik őket. Az érzelmek alakot öltenek, körülfogják 
őket és a nő mélytengeri búvárként merül alá bennük.  
  
A nő érzelmei titkos helyek. 
  
Ezek az „érzelmi helyek” határozzák meg az új tapasztalatok értelmét és az azokhoz fűződő 
érzéseket. 
  
Ha történetesen szexuális kapcsolatot szeretnénk a nőtől, érzelmei számára biztosítsunk egy
olyan otthont, amely helyet adhat egy ilyen kapcsolatnak. 
  
A kívánt érzelmet térrel, helyekkel kapcsolatos kifejezéseket jelenítsük meg: 
  
„Vannak pillanatok, amikor úgy érzed, hogy valami különös, új érzés kerít hatalmába...Aztán ami 
még ennél is érdekesebb, hirtelen arra ébredsz, hogy jól érzed magad a bőrödben és nem cserélnél 
helyet senkivel, ez az a hely (ÖNMAGADRA MUTATSZ), ahova mindig is vágytál. Annyira 
megnyugtató itt minden, mintha puha pihepárnák vennének körül...minden olyan kellemes, meleg, 
bolyhos és puha...még az idő is lelassul...mintha valamelyik korábbi században élnél, és egyszerre 
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nyitott leszel hatalmas érzések befogadására...kellemes gyertyafény világít... és minden tárgy fából 
van...és bármerre nyúlsz, mindennek kellemes tapintása van...gyönyörű festmények lógnak a 
falakon...kenyérrel, gyümölccsel, magvakkal teli kiskosarak...bármerre nézel, bármit is hallasz 
magad körül figyelmed újból erre a pontra irányul, azonosulsz ezzel (ÖNMAGADRA MUTATSZ) a 
hellyel, egyre inkább úgy érzed, hogy ezt az élményt nem lehetett volna kihagyni az életedből...mert 
itt minden olyan mesés...aztán egy csodálatos faragott széket látsz, tölgyfából faragott 
asztalokat ...puha takarókat még puhább ágyikón...és minden arra utal ismételten is, hogy ez az a 
hely, ahol nyugodtan megnyílhatsz, és átadhatod magad (ÖNMAGADRA MUTATSZ) valami 
rendkívüli új tapasztalatnak.” 
  
Figyelem! A fenti leírás elemei mind-mind a nő közvetlen környezetéből származnak – ő maga is 
észlelni fogja a hasonlóságot– hatással vannak a nő érzéki észleletére és mélyítik az egész 
mondanivaló hatását. 
  
„Néha azt érzed, hogy az a hely, ahol vagy, nem a legmegfelelőbb egy új kapcsolat számára. Ez 
(ÖNMAGADRA MUTATSZ) valóban egy érdekes érzés. Amikor arra gondolok, hogy mit is érzel 
ilyenkor, mindig a kollégium olvasóterme emlékeztető hatalmas szoba képe jelenik meg 
előttem...ahol mindig mély csend honolt...Mindenfelé babzsák székek és óriási párnák...a a legtöbb 
dolog barackszínű...némelyik világoskék...körben téglafalak...padlószőnyeg...és homályos világítás. 
Ez az a hely (ÖNMAGADRA MUTATSZ), ahová mindenki pihenni, megnyugodni jár, ahol 
mindenki önmagával keresi a kapcsolatot. Ez az a hely, ahol könnyen felismerhetjük, hogy eddigi 
életünk időpazarlás volt csupán...nem is úgy éltünk, ahogy szerettünk volna...és igazi énünknek 
lehetősége van most megnyilatkozni...itt, ezen a helyen...átadom magam az új dolgoknak (ÖM)...jó 
érzés tölt el...egészséges ...és igaz.” 
„Olyan elbűvölő érzés , amikor egy idegen (ÖM) megszólítja azt a különleges helyet...ami mélyen 
benned van...és amelyről rajtad kívül senki más nem tud ...ez az a hely...amely kislánykorod 
óta ...tele van reménnyel...várakozással...és most, ezen a különleges helyen...itt ...velem...te vagy a 
hercegnő, a balerina...és egyszer csak azt hallod....hogy valaki megszólal...beszélget odabent...azon a 
helyen, amely mindenki számára ismeretlen...ahol csak ennek a személynek (ÖM) lehet 
szava ...megérintheti...és behatolhat.” 
  
A nők imádják a Titkos Érzelmi Helyeket – Freud szerint a nő legbelső érzelmei (akárcsak nemi 
szerveit) titkosak, végtelenek és megismerhetetlenek – valóban, még a hozzá közelállók számára is 
megismerhetetlenek. A nők vonzónak találják a misztikus elkalauzolást, imádják a saját, 
megismerhetetlen belső világukról, a felfedezetlen lehetőségekről szóló leírásokat. A nő úgy érzi, 
hogy valahol legbelül rendelkezik egy olyan „hellyel”, amelyet senki más nem ismer és amelyet 
egyedül csak ő képes megszólítani. 
  
Ha sikerül nekünk rátalálni erre a „helyre” és meg is tudjuk szólítani, miénk lesz a győzelem, és övé 
a transz. 
  
  
Összefoglalás: 
  

1. A nő érzelemvilága különleges hely. Bánjunk óvatosan vele!  
  

2. Ha a felkészültség és nyitottság állapotát (vagy bármilyen más érzelmet) akarjuk előidézni, a 
hölgy közvetlen környezetének képeit lopjuk bele a mondanivalóba, mintegy színesítve a 
leírást ezáltal.  

  
  

XVIII. Erotikus Metaforák 
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Hogyan ébresszünk egy hölgyben szexis gondolatokat? 
  
Egyszerűen, használjunk olyan stíluseszközöket, metaforákat és hasonlatokat amelyek a nemi aktus 
mozzanataira utalnak. 
  
Nagyon régen történt, ismertem egy kislányt, aki szeretett verset írni. Egyszer egy olyan verssel 
jelentkezett, amely saját bevallása szerint kettőnkről szólt – Kapcsolat címmel. Be is mutatta a verset 
irodalom körön, és nagyon felbosszantotta az osztálytársak reakciója. Azt állította, hogy nem értették 
meg a verset. 
  
A vers a szerelemről, arról a határtalan örömről és nagyszerű érzelemről szólt, amelynek gyönyörét 
egy végtelen, áradó folyó sós vízének kortyolgatásával próbálta szemléletesebbé tenni. 
  
Az osztálytársak szerint a vers az orális szexről szólt.  
  
Pedig ő a szerelemről írta. 
  
Valójában szinte alig beszéltem ezzel a lánnyal, kapcsolatunk annyiból állt, hogy néha kaptam tőle 
valami pocsék munkát. Mereven állította, hogy a vers a szerelemről szól és köze sincs a fellációhoz. 
  
Az ő szemszögéből nézve azt mondanám, hogy tökéletesen igaza volt. Mint ahogy az 
osztálytársaknak is igazuk volt. 
  
És mint már az Élvezetes Analógia Példájáról szóló részben is említettem, egy adott esemény nyers 
agyagjából bármilyen értelmet meg lehet formálni...de most térjünk vissza az Erotikus Metaforára. 
Azért, hogy kemény erotikus töltetet adjunk Catherine belső érzelmei rejtett nyirkosságának, csak 
arra van szükség, hogy olyan szóképeket használjunk, amelyek az aktus részleteire utalnak. 
  
Például, beszélhetünk úgy is valamiről, mintha a magát a behatolást próbálnánk körülírni: 
  
Megérint, becsúszik, kijön, megduzzad 
  
Kimondhatatlanul jó érzés, amikor eltölt ... a boldogság. 
  
Egy barátom, Gergő mesélte, hogy mennyire imádja, amikor az izgalom...elhatalmasodik
felette...mint a villám...becsapódik...lelke...legmélyebb zugocskájába. 
  
Nem tudom, valaha is érezted-e azt milyen az igazi mély érzés, amely egyenesen 
belédhasít...megnyílsz...és aztán egész észrevétlenül feltölt. 
  
Hasonlóan beszélhetünk a hüvely nedvesedéséről, a behatolásról vagy akár a pénisz erekciójáról is: 
  
Néha jólesik ... amikor a szívet...belsőnk legmélyebb részét ... begyszerre csak elönti a melegség ... 
és ahogy kezd melegedni ... egyre csak olvad ... majd ... egy adott pillanatban ... kitárulkozik ... 
egészen megnyílik ... hogy érezni tudja amint azt a csodálatos valami (ÖNMAGADRA MUTATSZ) 
mélyen becsúszik ... a szívedbe. 
  
Egy érzelem is lehet olyan hatalmas, mint valami tömör ... valami maradandó, amit megfoghatsz, 
aminek a súlyát te magad is érezheted...amit megkóstolhatsz...és magadba zárhatsz...Ez az érzés 
tartós...tömör és maradandó...és minél hosszabb ideig eltart...és mélyebbre hatol...annál inkább 
hiányozni fog.... amikor kiszáll belőled 
  
És az orális szex példája: 
  
Melinda szerint léteznek olyan emberekkel, akik olyan kisugárzással rendelkeznek, akikből olyan 
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energiák áramlanak felénk, hogy csak úgy szívnánk magunkba az illető leheletét...tudod?...olyan, 
mintha mindent le akarnánk nyelni...mindent, ami ehhez a személyhez tartozik...és egyre csak 
kóstolgatnánk...és nyelnénk....az érzelmeket. 
  
Erica mondta, hogy az óceán néha olyan csodálatos. Ilyenkor az ember csak áll, bámulja a hullámok 
sivatagát és majdnem le is térdel előtte....meghajlik...térdre ereszkedik...mutatóujjával belekavar a 
víz sós fehér habjába...ujjbegyét szájához emeli...kinyitja a száját...lecsukja szemeit....és érzi amint a 
nyelvén keresztül csúszik a sós folyékony erő...itatja magát, szomjat olt és táplál...kimondhatatlanul 
jó érzés, ugye? 
  
De erotikával vagy akár az orgazmussal is fűszerezhetjük a mondanivalót: 
  
Nagyon bírom, amikor ilyen felszabadultan viselkedsz...ezek az érzések csak úgy áradnak minden 
porcikádból...szinte robbannak benned...és te csak megborzongsz...beleremegsz...mert az élmény 
annyira mélységes...mintha fények sziporkáznának...minden meleg és csillogó...és úgy érzed magad, 
mintha a lyuk belsőd legmélyén tárva-nyitva állna ...tágabbra, mint valaha...és te ....megérkezel arra 
a helyre...ahol ...a teljes kielégülés vár rád. 
  
Amikor ilyen témáról áradozunk, szokjuk meg a lágyékunk felé irányuló könnyed gesztusokat, 
kézmozdulatokat. És őrizzük meg komolyságunkat. 
  
Az erotikus hasonlatot tekinthetjük a szexis célozgatás elveszett művészetének is Ami a szexuális 
célozgatás sikere - egy rosszul sikerült James Bond féle filmben elsütött poénnal ellentétben - az, 
hogy mi úgy viselkedünk, mintha nem tudnánk arról, milyen hatással lehet a hallgatóra egy ilyen 
duma. Ez azt is jelenti, hogy miután előadtad a fenti példák bármelyikéhez hasonló „mondókádat”, 
próbálj meg semleges arckifejezéssel maradni, mintha semmire nem emlékeznél abból, amit annak 
előtte produkáltál. 
  
Tudom, hogy lehetetlen úgy végigolvasgatni ezt a könyvet, hogy közben egyszer sem tör ki belőlünk 
a röhögés – de a nők másként gondolkodnak. A nők érzelmei mások. És másként értelmezik a 
beszélgetéseket is. Ha teljes komolysággal beszélünk, a hasonlataink nem lesznek gyanúsak, a hölgy 
pedig azonnal lázba jön. 
  
  
Összefoglalás: 
  

1. Amikor szexre akarunk utalni, gerjeszthetünk érzelmeket úgy is, hogy azokat a nemi aktus 
bizonyos mozzanataival hozzuk kapcsolatba.  

  
2. Ha komoly arccal mesélünk, mintha nem is lennénk tudatában annak, hogy éppen a testiségről 

áradozunk, a nő pusztán fokozott érzelmekről szóló csevegésnek fogja gondolni a hallottakat. 
Mindazonáltal teste és képzelete azonnali reagálásából sok mindenre tudunk következtetni.  

  
3. A nő számára a szex az érzelemmel áll alárendeltségi viszonyban, az érzelgős szavak 

hallgatása pedig erotikus élmény.  
  

  
  

XIX. A Felfedezés Szobája, avagy Adjunk Erotikus Sz ínezetet az 
Érzelmeknek 

  
Amint már említettem, a nő elsősorban Szubjektív Meglátásaira alapoz, érzelmi élményei, 
tapasztalatai fontosabbak számára, mint a külvil ág eseményei, továbbá szívesebben elfogadja az 
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érzelmek, ráeszmélések, felismerések vezérlését, mint azok követését. 
  
A Megvalósítás Folyamatai című részben írtam arról is, hogy a nők állandó készenlétben vannak az 
önmagukról és a világról alkotott új „felismerések” megfogalmazására,  
Ismertettem Érzelmi Helyek elméletét, mi szerint a különböző érzelmeket a nők olyan helyekkel 
hozzák összefüggésbe, ahol lehetőségük van elrejtőzni, amelyekben teljesen elmerülhetnek. 
  
Olvashattál az Erotikus Metaforáról is, arról a tényről, mi szerint a nők hajlamosak úgy értelmezni a 
nemiséggel kapcsolatos leírásokat, mint mély érzelmek ábrázolását, azonban így is képesek megélni 
nemi izgalmakat. 
  
A következő rész, a Felfedezések Szobája, az előbbi négy elmélet kombinációja, abban az 
értelemben, hogy bármilyen érzelemnek képesek vagyunk erotikus töltetet adni. 
  
Ez az elmélet azt feltételezi, hogy a nőhallgató szerint minden élménynek és tapasztalatnak vannak 
érzelmi összetevői, és lényege – ha nem is tűnik ki azonnal ez a komponens, kitartó 
összpontosítással, megfigyeléssel be lehet azonosítani, fel lehet fedezni azt. Másképpen fogalmazva: 
az érzelmi komponens akkor válik láthatóvá, amikor bekövetkezik a belső transz állapota. 
  
Tehát minden tapasztalatnak van egy érzelmi magja.  
  
Bármilyen érzelemnek vagy élménynek négy összetevője van:  
  

� tudatosság  
� nyitás  
� behatolás  
� tetőpont.  

  
Ez az elmélet tulajdonképpen egy szobába való belépés és a szoba elhagyássásának analógiájára 
épül: az ajtó megtalálása, az ajtó kinyitása, a szobába való belépés, a szobából való távozás. 
  
De ugyanez van a szexben is. 
  
Egy élmény vagy esemény, amelyhez egy X Érzelem társul a következőképpen mutatható be: 
tudomásul vesszük X-et/ nyitunk X felé/ X nyomása X felé/ tetőpont érzékelés/ felismerés/ Y  
  
Érzelem 
Az X Érzelem bemutatása során kihangsúlyozzuk, hogy X Érzelem vezet egy még ennél is 
csodálatosabb Y Érzelem megtapasztalására - ez a folyamat pedig a Felfedezések Szobája elmélet 
szerint történik - Y pedig érzelemhez vezet, amelynek csúcspontja az Érzelem – és így tovább. 
  
Minden egyes alkalom, amikor ezt a folyamatot ismertetjük, egy erotikus hasonlat/matafora. 
Emlékeztetésként: Az érzelmeket buborékszavakban jelenítjük meg – a szavak között nem létezik 
semmiféle logikai kapcsolat, hiszen a pozitív kicsengésű buborékszavakat találomra választjuk ki. 
  
Példa: Képzeld el a helyzetet, amint az irodádban egy hölggyel bizonyos nyomtatványok kitöltéséről 
beszélsz. „ Mostanában egy rakás papírmunkám van. Ha az ember nem figyel oda kellőképpen, 
könnyen felgyűl a tennivaló. Ha pedig utánjár a dolgoknak és mindig napirenden van a munkával 
rendszerességre szokik. Ez azért elgondolkoztató. Egy idő után már rutinná válik a folyamat. 
Ritmusa lesz a munkának és észre sem vesszük, hogy az ütem diktál. Aztán egyszer csak tudatossá
válik ez a ritmus, ez az áramlás – és azt vesszük észre, hogy valahol legbelül mi is ezt érezzük. És 
amint tudatosul az áramlás, és közelebb kerülünk önmagunkhoz, egyszerre csak kezdünk
megnyílni. Mintha kicsapódna egy kripta hatalmas acél ajtaja. Tudod, néha azt az érzésünk, hogy 
készek vagyunk egészen kitárulkozn i...érzelmileg. És aztán, amikor már tárva-nyitva  vagyunk, 
érezzük a kihívást amit önmagunknak áll ítottunk – egy egész, belsőnkre kiható élménnyel leszünk 
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gazdagabbak. Tudod, csak azt érzed, hogy ez az érzés tol előre – ennek az áradásnak a taszítása. 
Mintha az áradás pulzusa verne belsődben egyre mélyebben, testednek olyan részein is érzed,
melyekről már teljesen megfeledkeztél. Ennek a belsődben fokozódó érzésnek egy földrengésre 
emlékeztető moraja és ereje van, egyre csak erősödik, hatalmasodik, kalapál és kalapál benned –
amíg aztán érzed, hogy ellenállhatatlanul is egy küszöb felé tartasz, lépteidet egy robbanás fogja 
követni. Tudod ez most miről jutott eszembe? Nem egy csodálatos élmény szerinted, amikor valamit 
ilyen mélyen, ilyen teljes beleéléssel tapasztalunk meg, hogy már szinte egy transzcendentális csúcs
fele tartunk? Robbanj te is! Velem együtt! 
  
Erről jutott eszembe. Mindig ezt érzem, amikor valamit igazán jól csinálok...és amikor a folyamatot 
még erőteljesebben érzékeled, amikor azt érzed, hogy egy új helyre érkeztél, mint amilyen ez itt, 
csodára ébredsz...” 
  
Az előbbi példa annyira hosszú, hogy már-már az jár az eszedben Hogy lehet ennyi zöldséget 
megjegyezni? 
  
Válaszom: „Sehogy!”  
  
A példának lényegében csak négy értelmes része van: A felismerés variációi, a megnyílás különböző 
változatai, a előretolás fokozatai és a beteljesülés különböző szakaszai.  
  
Az egyes részek közé tetszés szerint ékelhetünk mondanivalót. Mondhatjuk azt is, hogy a „megnyílás
az áradás érzékelése felé olyan, mintha az egész test ezüstös fényben tündökölne” vagy olyan, mint 
„egy angyalkórus éneke”. Jó, ha minél több érzékszót használunk, de ami igazán számít az a séma, a 
felépítés: felismerés/ nyitás/előretolás/beteljesülés. 
  
A buborékszavak sorrendje is tetszőleges. Példánkban az áradás vezetett a csoda megtapasztalására, 
de a sorrend lehetett volna fordítva is: a csoda is vezérelhetett volna az áradás felé. 
  
És mindig tartsuk szem előtt azt, hogy természeténél fogva bármilyen érzés egy mélyebb érzéshez 
vezet. 
  
Ez Belső Csigavonal hatása – amikor láncot fűzünk buborékszavakból, szavaink egyre nagyobb 
vonzerőt gyakorolnak hölgyhallgatónkra, mélyebb érzelmi fogékonyságra lesz képes – minden szó a 
transz állapotának megidézésére segít bennünket.  
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FELFEDEZÉS 

Felfedezés / Felismerés / Tudatosulás / Észrevétel / Megtalálás / Tanulás / Figyelem / 
Kapcsolat / Változás / Megízlelés / Illat Érzékelése 
  

NYITÁS  
            Nyitás / Kitárulkozás / Elfogadás / Behívás / Megadás / Süllyedés 
  
ELŐRETOLÁS  

Előretolás / Befogadás / Behatolás / Fokozódás / Növekedés / Épülés / Sokszorozódás/ 
Elhatalmasodás / Kiterjeszkedés / Megduzzadás 
  

BETELJESÜLÉS 
Beteljesülés / Robbanás / Kitörés / Egy új helyre való érkezés / érzés / felismerés / Küszöb 
átlépése / Határ túllépése / Átalakulás / Győzedelmeskedés / Változás 

  

XX Kétértelm űség, avagy A Képfoszlány Hatása 
  
Amikor valami olyan témáról beszélünk, hogy az másként is értelmezhető, a hallgató akaratlanul is 
feldolgozza érzelmileg a dolog minden lehetséges értelmezését.  
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Képzeljük csak el amint a hallgató képzeletében különböző filmkockákon jelennek meg az 
események, minden egyes értelmezéshez tartozik egy kocka. A hallgató pedig arra a következtetésre 
jut, hogy a legtöbbet ígérő, a társadalmilag legelfogadhatóbb értelmezés az, amit te szándékoztál 
bemutatni. 
  
Ezért, teljesen ártatlan arckifejezéssel, számtalan olyan dolgot mutathatunk be, amely szexxel, 
romantikával vagy érzelmi kötődéssel kapcsolatos, miközben eszünkbe sem jut, hogy a dolognak 
lehet akár egy másik értelme is. 
  
Íme, egy példa: „ Korábban is kimehetnénk kettesben Sam elé. Hmm? Igen...na, gyerünk!” Ez utóbbi 
felhívás természetesen vonatkozhat más valamire is, pld. „szeretkezzünk!” Most, hogy említettem 
ezt a változatot, nem kétlem, hogy nem jut sokunknak eszébe a felhívás ilyen szintű értelmezése, 
főleg ha olyan hangsúllyal is volt az nyomatékosítva. 
  
A Képfoszlány Hatása az Erotikus Hasonlat és a Hivatkozásos Félreérthetőség alapjául is szolgál. 
  

XXI Hivatkozásos Félreérthet őség, avagy Szándékaink és az Általuk 
Teremtett Érzések Asszociációja 

  
Most, hogy már képesek vagyunk erős érzelmeket ébreszteni egy hölgyben, hogyan 
bizonyosodhatunk meg arról, hogy milyen véleménnyel van a nő rólunk? Valóban neked 
tulajdonítja-e az általad kiváltott kellemes érzést? 
  
Biztos te is rájöttél arra, hogy a könyvben felsorolt példákban számtalan homályos kifejezés van, 
pld. „ez a tapasztalat” és „ez a személy” és „ez az érzés”. 
  
Az ez, az szavak önmagukban is homályosak, a hallgató csak úgy tudja érzékelni, hogy általad már 
korábban említett dolgokkal hozza kapcsolatba őket. Azonban ezeket a szavakat alternatív módon is 
tolmácsolhatjuk, és erre a legmegfelelőbb a nonverbális kommunikáció – önmagunkra mutatunk, 
amikor „ez a személy” vagy „ez a csodálatos élmény” kerül szóba. A lényeg az, hogy érezze az 
általad elmondott dolgok különböző lehetőségeit. Abban az esetben, amikor többféle értelmezése is 
van az általunk elmondottaknak, a hallgató ösztönösen felfogja és átéli mindahányat. Ha arról 
beszélsz, hogy milyen csodálatos is X Tapasztalat, és utána meg rákérdezel, hogy „Ugye milyen jó 
érzés?” úgy is fogalmazhatnál akár, hogy „Csodálatos érzés megtapasztalni X-et”, de mondhatnád 
azt is, hogy a „veled való együttlét, amikor X-ről beszélsz nagyszerű érzést jelent számomra”. 
  
Mivel a hölgy hajlamos mindkét lehetőséget átgondolni, mindkét felvetésre válaszol. érzelmileg. 
  
Beszélhetünk „valaki különleges” személyről is, aki Y Érzelmet vált ki a hallgatóból. az által, hogy 
az egy bizonyos „X dolgot hajt végre”. Amikor „erre a személyre” utalunk, finoman önmagunkra 
mutatunk. Tegyük ezt úgy, mintha nem lennénk tudatában annak, mit is cselekszünk. Ilyenkor épp 
elégséges tenyerünket, ujjainkat önmagunkkal szemben tartani. A könyvben bemutatott példákban 
gyakran visszatérek arra, mi szerint „X Élmény... egy csodálatos érzés...Olyan jó érezni...most...mi 
ketten...ezt érzem most...” Az utóbbi, a két személy együttlétére való utalást hallva, egykori tanító 
nénid falra mászna, de nem a nyelvtani pontosság a fontos, hanem a „most” és a „mi ketten”
valamilyen szintű összekapcsolása az „ezt érzem most...” kifejezéssel. 
  
Tudatosan nincs elhatárolva a mondat vége, tehát lehet másként is értelmezni azt. Hölgy beszélgető 
társunk mindkét értelmezést megfontolóra veszi. Csak egy utasításunkba kerül, és ő követni fog, 
máris azt érzi, amit mi szándékoztunk előidézni benne. 
  
Egy kellemes állapot bemutatásához érdemes begyakorolni a következő kifejezéseket:  
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„Nem tudom, érezted-e valaha...de most...itt mi ketten....szerintem bla-bla-bla” 
  
„Ez egy nagyszerű élmény...most mi együtt...azt gondolom bla-bla-bla”, 
  
Érzed miként kapcsolódnak egymáshoz ezek a lehetőségek és érzések? 
  
Össze tudnád ...kötni őket...Most... velem ...ezek a kapcsolatok annyira Bla-bla-bla” 
  
Általában, amikor egy érzést idézel elő, megvan a lehetőséged arra, hogy a hölgy 
automatikusan a te személyedhez köti az illető érzést. Ezekkel a kétértelműségekkel egyedivé, 
utánozhatatlanná teszed a stílusod, és ő kizárólag csak veled asszociálja a hallottakat. Emlékezetes 
lesz számára a veled való beszélgetés. Ha viszont nem vagy elég kifejező, nem kötöd magadhoz az 
érzelmeket, a hölgy sem fog nagy jelentőséget tulajdonítani a találkozásotoknak, és a kiváltott 
érzelmeknek már csak a kedvese veszi hasznát. 
  
A bemutatott példák egy része tartalmazza a megvilágítás első személyről másodikra való váltását, 
vagy egyszerűen az Én/Te Váltást. Amikor jobban belemerülünk a beszélgetésbe az Én/Te Váltás 
zökkenőmentesen, egész észrevétlenül történik. Valójában az utolsó mondat tartalmazott Én/te 
Váltást. Az Én/te Változás felépítése: „Amikor én X, én bla-bla-bla...tudod, te X bla-bla-
bla...”Amikor A élményben van részem, remekül érzem magam. Tudod, ilyenkor A-ul érzed magad 
és aztán elkezdődik B.” Átváltasz a saját tapasztalataid leírásáról, azaz egyes szám első személyének 
leírásáról (“Én X”) egy másik személy meglátásai alapján történő ábrázolásra (“Te X”). A második 
személy látásmódja lehetővé teszi számodra erőteljes utasításokat arról, hogy valójában mire is kell 
gondolnia a hallgatónak, míg logikusnak tűnik, hogy csupán a saját tapasztalataidról beszélsz.. 
(Amikor így érzel, mintha tűzben lenne egész tested...most velem...legalábbis én így látom.”) 
  
  
Összefoglalás: 
  

1. Próbálj teljesen azonosulni az általad körvonalazott érzelmekkel: „velem...most” valamint 
„kösd össze...velem...most”.  

  
2. Amikor egy képzeletbeli személyről, vagy egy olyan élményről beszélsz, ami kellemes 

érzéseket vált ki a hallgatóban mutass finoman önmagadra.  
  

3. Ha kellemes állapotokról szólsz, az egyes szám első személyében történő leírásból válts a 
második személy nézőpontjának ábrázolására. Tehát Én-ről válts egyszerűen Te-re!  

  

XXII. Értékek 
  
A nőt cselekvésre késztethetünk úgy is, hogy kiemeljük értékeit. Hogy milyen „értékekre” gondolok 
tulajdonképpen? 
  
Értéket jelent egy bizonyos vonzalom vagy taszítás, amelyek nagyban befolyásolják döntéseinket. 
Ezek az úgynevezett döntéshozó kritériumok. 
  
Mindenkinek vannak értékei, és ezek az értékek nagyon eltérőek. 
  
Különbözőek, mivel elvont fogalmak köré csoportosulnak – pl. „erő”, „hatalom”, „hazaszeretet”, 
„takarékosság”, „szeretet” stb. Az adott szavakkal társuló az érzékelési és érzelmi asszociációink 
különböznek. Vannak emberek, akiknek a ”hazaszeretet” szó hallatán, Hitler jut eszükbe és az ő 
elvei, ilyenkor büszkeség és erő tölti el őket, másoknak egy ittas amerikai kamionos – amerikai 
zászlóval az autó lökhárítóján - sörösüveggel mért ütését társítják a szóval.  
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Azáltal, hogy megismerjük valakinek az értékeit, megtudjuk azt is, hogyan kell az illető 
érzelmeibe akaszkodni. 
  
Vegyünk egy példát: 
  
Noémi autót szeretne vásárolni. A kereskedő megkérdezi: „Mit tart a legfontosabbnak egy autó 
esetében?” „A minőséget” -jön a válasz. 
  
Ebben az esetben a minőség jelenthet bármit. Egyelőre csak annyit tudunk, hogy Noémi szerint ha 
van minősége az autónak, akkor sokkal vonzóbb számára. Az eladó úgy gondolta, hogy valamelyest 
szűkítenie kell a dolgokon. „Valóban, a minőség kulcsfontosságú. Még ma szeretne kihajtani innen 
valami stílusos, gyors, megbízható, vagy netán takarékos autóval? Ha ezt akarja, meg is kaphatja.” 
  
„Mégis minek néz engem? Azt hiszi megvennék egy olyan valamit, aminek még stílusa sincsen? 
Legyen stílusa! És legyen egy minőségi autó!” 
  
Noémi szerint a „stílus” maga a „minőség”, a „Jó Dolog”. Ekkor már az eladó is tudja, hogy a 
„stílus” és a „minőség” tekintetében hogyan kell felkínálni az eladásra kerülő autót, újra és újra 
ismételgeti a két kulcsszót. És semmiképp sem az autó megbízhatóságát vagy annak takarékosságát 
fogja méltatni. És belemehet olyan részletekbe is, amelyekből megtudhatja, hogy miként értékeli a 
hölgy a „stílust” és a „minőséget”, mivel az értékek mindig más, fontosabb értékekhez, az embernek 
a világ dolgaival kapcsolatos hitéhez, meggyőződéshez kötődnek. Ha netán néhány hét múlva a 
kereskedő összefutna Noémivel egy bárban, a beszélgetést nemcsak az autóval kapcsolatos dolgokra 
terelhetné, hanem bármi másra, ami a nő számára érdekes lehet, és ami nagyban összefügg a stílussal 
és a minőséggel. 
  
Egy döntés vagy vágy mögé rejtett kérdéssel könnyen kideríthetjük az értékeket: „Mit kedvel 
leginkább X-ben?” 
  

� Mit szeretsz a munkádban?  
  

� Mit tartasz a legérdekesebbnek abban, hogy ideköltöztél?  
  

� Miben különbözik a mostani barátod az eddigi udvarlóidtól?  
  
Azok után, hogy kiderítettük a legfontosabb értéket, könnyen megtalálhatjuk azt az értéket is, ami az 
illető értéket irányítja. Ha megkérdezzük Noémit, hogy miért fontos a stílus, a következőket 
válaszolja: „Hát, tudod – ha valami stílusos, az különleges, arra felfigyelnek mások is.” Ha valamit 
különlegesnek jellemzünk, az a Noémi számára sokkal fontosabbnak fog hatni, mint valami stílusos 
dolog. Ha meg azt kérdeznénk tőle, hogy mit jelent számára a különlegesség talán az lesz a válasz, 
hogy amikor valami különleges, az erőteljes vagy ellenállhatatlan. És az a szó, ami számára a 
„különleges” tulajdonságot jelenti, sokkal nagyobb hatással lesz rá, mint a maga a „különleges” szó. 
  
Első alkalommal, amikor rákérdezünk valakire, hogy mit jelent számára X, valószínű valami furcsa 
arckifejezéssel azt válaszolja majd, hogy „Nem is tudom”. Az emberi értékek tudat alatt hatnak mint 
valami lencsék és szűrők. Segítenek bennünket az információk kiválogatásában, valamint a dolgok 
fontossági sorrendbe való állításában. Segítenek abban, hogy megőrizzünk számunkra fontos 
dolgokat a rendelkezésünkre álló információhalmazból. 
Miként hasznosítsuk ezt az információt? A fenti értékek ismeretében a következőket mondhatjuk:  
  
„Olyankor, amikor döntenem kell, mennyire is tetszik valaki, számomra az igazi kérdés az, hogy 
„Valóban egy minőségi személy az illető? Igen jól értetted – Tényleg egy minőségi ember? Mert, 
tudod, egy minőségi embernek van stílusérzéke. Gondolom érted mire céloztam. Sokan nem fogják 
ezt fel, de semmi gond, ők amúgy sem fontosak számomra. Valószínű, te érted ahogy egy minőségi
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ember, egy olyan valaki, akinek van stílusérzéke, aki különleges, el tudja érni azt, hogy 
különlegesen érezzük magunkat, és ezzel a személlyel való együttlét olyan különleges tud lenni, 
olyan nagyon erőteljes...” 
  
Azok a szavak, amelyek összetartják értékeink rangsorát – például Noémi esetében: minőség, stílus, 
különleges, erőteljes – találomra kiválasztott szavak és személytől függőek. Van-e tényszerűség és 
logikai kapcsolat az előbbi láncszemek között? Nincsen. Azonban ez egy célravezető modell arra, 
ahogyan gondolkodunk dolgokról. 
  
  
Összefoglalás: 
  

1. Az értékek olyan összetett fogalmak, amelyek vonzóak illetve taszítóak számunkra, ezért 
befolyásolnak döntéseinkben.  

  
2. Adott értékeket különbözőképpen asszociálunk.  

  
3. Mindnyájan rendelkezünk értékekkel, ezek az értékek egymástól eltérőek.  

  
  

4. Fájdalmas az, amikor konfliktusba kerülünk saját belső értékeinkkel, ha azonban teljes 
egyetértésben állunk ezekkel a belső értékekkel, az kellemes, megnyugtató számunkra.  

  
5. Az értékek rangsorolva vannak, akárcsak a meta-érzések. Egy fontos érték teljesen leteperhet 

egy másik, kevésbé fontos értéket.  
  

6. Ha a hallgató értékéhez egy általunk kiválasztott tetszőleges értéket kapcsolunk, ez utóbbi 
érték vonzóbb lesz a hallgató számára.  

  
  
  

XXIII. Verbális Alkímia, avagy Hogyan válik az Ólom  Élmény Arany 
Érzelemmé? 

  
Egy esemény, élmény vagy észlelés számunkra nem kell szükségszerűen érdekes legyen ahhoz, 
hogy érdekessé tudjuk tenni azt egy hölgy hallgató számára. 
  
Emlékezzünk csak vissza, a nők esetében a külső inger olyan akár a verseny startjánál eldördülő 
pisztolylövés, az igazi reakció az ingerre adott belső választól függ. 
  
De hogyan lehet egy bármilyen témát ürügyként használni arra, hogy fokozott érzelmi állapotokat 
tudjunk kelteni magunk körül? Hogyan lehet valamit izgalmassá tenni? 
  
Három nagyon hasznos módszer is rendelkezésünkre áll: 
  

1. Kettős Nyalóka 
2. Szinesztézia 
3. Érzékekre vonatkozó Tulajdonságok 

  
A Kettős Nyalóka, amint korábban említettem, az adatokat két meghatározó véglet köré tömöríti: 
egyik végletben az elvont, érzékelési információktól független, másik végletben részletes, pontos, 
vizuális, strukturált, szónikus részletek csoportosulnak. A Kettős Nyalóka módszerével élve, még ha 
hétköznapi dolgokra is használjuk, rengeteg olyan forrásanyaghoz jutunk, amelyeket majd 
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különböző dolgok ábrázolásánál, megjelenítésénél használhatunk. Vegyük például egy dosszié 
űrlapjának kitöltését: 
  
„Nyomtatványokat töltöttem ki a mai nap. Ez egyrészt meglehetősen hétköznapi dolog – talán 
túlságosan is hétköznapi. De amikor a fontosságára gondolok, olyan, mintha a saját életemet egy 
másik megvilágításból követném. 
  
Amint nézem ezt a krémszínű irattartót, kinyitom és berakom ezt az elkomplikált papírlapot, érzem, 
hogy mennyire szívesen fogadom ezt a biztos, szilárd eltökéltséget az életemben. Tudod, ez egy 
csodálatos színötvözet, a sárga a bézs és a bőr színének keveréke – ez a szín annyira szokatlan, 
mintha saját egyénisége lenne, emberi tulajdonságai – van benne valami meleg és eleven. 
Felületének simasága amint kinyitod és beraksz valamit olyan érzéssel tölt el – amikor valóban 
ezekkel az új gondolatokkal foglalkozol – hogy mennyivel simább lenne az életed azzal, hogy 
kinyitod és a helyes dolgot bepakolod. Számomra...ezek a gondolatok...ez a nyitottság...olyan, 
mintha valóban érezném a papírlapok becsúszását...a gondolatok, ötletek tömkelege... mintha 
tettekre, cselekvésre ösztönözne. Ilyenkor egy új perspektívát kapunk, megújult erővel lépünk 
tovább az azonosság újabb fázisába...és mindezt egy dosszié megnyitása és a szükséges dolgok 
belehelyezése is kiválthatja bennünk...Tudom, hogy ezek mind értelmes és igaz dolgok. Erről szól az 
élet.” 
  
De miről is szól ez a fenti leírás? 
  
Csak néhány undok nyomtatvány kitöltéséről! 
  
Tehát a papírok kitöltésekor:  
  

� hevesen kivetítjük az érzéseinket, és a perspektíva buborékszó nagy jelentőséget kap a 
mondandónkban. Emlékeztetőül: a nő számára minden a „felismerés”/ „tanulás”/ „felfedezés”
lehetőségét jelenti, tehát egy természetes átmenetről van itt szó. És bármi képes eljuttatni a 
perspektíva érzéséhez...Aztán a Kettős Nyalóka összefoglalásával  

� egy különleges befejezéssel zárunk, az anyag tulajdonságaira és színére fókuszálunk: vanilia, 
szilárd, merev. A következőkben  

� ismét az absztrakt felé kacsingatva a szilárdság érzetének kivetítésével jutunk az eltökéltség
buborékszóig.  

  
És így tovább. 
  
A különböző észleléseket fokozott érzelmekké alakítjuk, nyilvánvaló részletekhez látszólagos, nem 
releváns és részleteket illesztünk. Hogy miért?  
  
Mert a nők szívesen hallgatják ezeknek az érzelmeknek és érzéki észleleteknek leírásait. 
  
A szinesztézia egyik érzetnek egy másik érzetre való lefordítását jelenti: egy érzelem látása, egy kép 
hallgatása vagy egy hang megérzése. A szinesztéziát gyakran egy erőteljes érzet vagy tapasztalat 
leírásakor használjuk, mintha a tapasztalat teljesen elárasztaná az első érzékelési csatornát – például 
a látvány – és átloccsan egy másikba – például tapintható érzés. Néztél már valakinek a szemébe 
olyan mélyen, ragyogó és derűs tekintettel, hogy talán azt hitte az illető, hogy teljesen lenyűgözöd és 
magaddal ragadod? Ez a példa a ragyogó, derűs (vizuális)/magaddal ragadod(tapintható). 
  
Hasonló példák:  
  

1)      „Hát nem nagyszerű, amikor egy festmény olyan csodálatos, hogy akár meg is tudna szólalni 
– zengő, rezonális hangja visszhangzik benned, mintha egész tested egy amfiteátrum lenne?” 

  
2)      „Néha olyan nagyszerű érzések lesznek úrrá rajtunk, hogy szinte sugárzunk, ragyogunk –
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amikor új élményekkel találjuk szembe magunkat, és ilyenkor úgy tekintünk a világra mintha 
minden álmunkat beteljesülve látnánk benne!”  

  
3)      „Imádom, amikor egy olyan megnyugtató élményben van részem, amely meleg, sima, 

csillapító, mint a szádban olvadó csoki édes íze, olyan édes és finom mint egy angyalkórus, 
mintha aranyszárnyú szeráfok és tűzpiros szájú kisangyalok énekelnének benned, és szíved 
minden dobbanása lelked hangjának édes, buja gyönyörűsége...” 

  
A példák: 1. látás/hallás; 2. tapintás/látás; 3. tapintás/ízlelés/látás/ízlelés  
  
Egy elképzelt élmény érzelmi hatása fokozható Érzékeléssel kapcsolatos tulajdonságokkal. 
  
Érzékeléssel kapcsolatos tulajdonságok például: méret, csillogás, sebesség, hangosság vagy helyszín. 
Általános szabályként, bármi ami egy képet könnyebben elérhetővé, átélhetőbbé tesz, addig fokozza 
az elképzelt élmény érzelmi hatását amíg azok a bizonyos tulajdonságok az érzelmi intenzitás belső 
hasonlataivá válnak. Például ha valakinek egy élményt fényesnek írunk le, az illetőnek az élményről 
alkotott belső képe fényesebb, az érzelmi hatás pedig fokozottabb lesz, a kép felnagyítása szintén 
fokozza az érzést. 
  
Vannak jellemzők, amelyek különösen erős hatást váltanak ki, lehet ez szín, melegség, hely, 
látásmód vagy bármi más – de mi magunk is eljátszhatunk ezekkel az Érzékeléssel kapcsolatos 
tulajdonságokkal. Felfordíthatjuk az egész világot. 
  
Például: 
  
„Ugye milyen csodálatos, amikor belsőnkben béke honol, olyan tökéletes és mélységes béke, mintha 
egy meleg vízzel tele medence lenne ott legbelül...Képzeld, amint egyre jobban melegedik a víz, 
ilyenkor a béke is teljesebbé lesz....és olyan meleg, hogy a béke érzése is megsokszorozódik, ez a 
rengeteg béke-érzés minden lélegzeteddel egyre mélyebbé válik...” 
Egy barátom, Ibolya szokta mondani, hogy amikor kapcsolatba kerül valakivel...tudod, szellemi 
téren ...olyan, mintha minden ragyogna kettejük körül...mint egy óriási, vörös energia burok...El 
tudod képzelni ezt az érzést...és átérezni amint még erősebben ragyog...még forróbb lesz...és minél 
forróbb, annál jobban érzed a kötődést ... és minél hatalmasabb...minél erősebb a lelki
kötődés...annál forróbb ez az energia burok?”  
  
Figyeld csak meg, hogy amikor valamiben igazán elmélyülsz, minden ami körülötted van egyenesen 
visszahúz ehhez az ellenállhatatlanul tetszetős állapotba? 
  
Mintha elmédben elhatalmasodna – és percről percre nőne...egyre nagyobbra...és nagyobbra...és 
akkora lesz, mint az egyetlen dolog amit érdemes megtartani...és minél hatalmasabb - gondolatodban 
- , annál inkább érzed a szükségét abban a pillanatban...mintha megszólalna egy belső hang „újból és 
újból” és a szó egyre hangosabb, egyre jobban visszacseng benned...és egyszer hirtelen azt érzed, 
hogy válaszolsz a hívásra: ”igen, megnyílok...mert ...szükségem van most erre.” És amikor hallod ezt 
a mélyről fakadó belső hangot, minél inkább nem akarsz figyelni rá, nem akarod meghallani, annál 
inkább azt tapasztalod, hogy egyszer csak elfogadod, hogy ez az egyetlen dolog ami igazán 
számít...” 
  
  
Összefoglalás: 
  

1. Azért, hogy a leírás tetszetős és emlékezetes legyen a hallgató számára, használd a Kettős 
Nyalókát, a Szinesztéziát és az Érzékelési tulajdonságokat.  

  
2. A Kettős Nyalóka érzelmekkel járó buborékszavakból és részletes érzékszavakból tevődik 

össze.  
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3. A szinesztézia egy érzékelési csatornához kapcsolódó érzelmet – például a látást – egy másik 

érzékelési csatornához kapcsolódó érzelemhez rendeli – például hallás.  
  

4. Az Érzékeléssel kapcsolatos tulajdonságok látási, hallási, ízlelési, tapintási élményekkel 
járnak. Minden egyes tulajdonság egy spektrumba sorolható, például amikor valakit arra 
próbálunk rávenni, hogy egy bizonyos képet még nagyobbnak lásson, erősebb érzelmi hatást 
idézhetünk elő.  

  
  
  

XXIV. A nő szexuális őrjöngése 
  
Mivel mindnyájan különböző értékekkel rendelkezünk, ha csak a szexet tekintjük a nők 
rendelkeznek bizonyos értékekkel – és ezek másak, mint a férfiak értékei. És jegyezzük meg, hogy a 
nő tudatának legmélyén mindig jelen vannak olyan dolgok, mit a terhesség esélye vagy akár a 
hosszas szeretkezés gondolata. A nők sokkal nagyobb tétekben játszanak, mint mi férfiak, ezért van 
az, hogy ők sokkal igényesebbek és érzelmesebbek. 
  
Amint már előbb is próbáltam sugallni, a nők egy alapos és bonyolultabb döntéshozó képességgel 
rendelkeznek. És ez nemcsak izgalmi állapot kérdése, hanem tulajdonképpen az izgalmi állapot 
kényelem érzésének kérdése, vágyaik kimutatásának kényelem érzése. 
  
Ez a séma nők esetében a következő:  
  
1) figyelem;   
2) fondorkodás/kíváncsiság;   
3) ráhangolódás;   
4) nemi vágy;   
5) a férfiben való bizodalom és a vágy kimutatásának érzése. 
  

1. A figyelem és koncentrálás egy másoktól való szellemi távolodást, önmagunkra figyelést 
jelent. A nő felfigyel rád, mert valamiben más vagy. Jóképű vagy, szellemes, vagy stílusos, 
sikeres, vagy sármos, vagy nyers és uralkodó, vagy arrogáns, csábító stb. 
  
2. A fondorkodás abban nyilvánul meg, hogy a nő azon tűnődik, mivel is vagy te „másabb” mint 
a többi férfi. Amikor meg te fondorkodsz, akkor neki az jár a fejében, hogy őt milyennek tartod, 
és miként illesz te az ő életébe. Ösztönösen akar ő téged másnak látni, és ezért olyan értékeket 
keres benned, amelyek hasonlatosak az ő saját értékeihez. 
  
3. A ráhangolódás az a „titokzatos elektromosság”, az az összhang, amikor mindketten „ 
„ugyanolyannak láttok dolgokat”, „egy hullámhosszon vagytok”, „közel érzitek magatokat 
egymáshoz”. Az az érzésetek, hogy jól kijöttök egymással, hasonló célok hajtanak benneteket, 
vágytok egymásra – és szeretnétek a kapcsolatot elmélyíteni. 
  
Ne tévesszük szem elől azt sem, hogy a nők hevesen reagálnak olyan fogalmak hallatán, mint 
„elmúlás”, „sors”, és abban a hitben élnek, mi szerint az érzelmi kapcsolat a végzet és a sors 
szüleménye. Amennyiben egy freudi taktikát akarunk alkalmazni, ne feledjük azt, hogy a férfi 
nemi szerve kívül található, irányíthatja a magömlését és vizeletét, a női nemi szerv pedig a test 
belsejében rejtőzik , nem irányítható, ráadásul a nők a menstruációs ciklus szeszélyének is ki 
vannak téve, amitől csak a terhesség ideje alatt szabadulhatnak. Talán ebből adódik a nőknél a 
titokzatosság mély tisztelete és a nem nyilvánvaló racionalitás; hiszik, hogy a hirtelen érzelmek 
és beláthatatlan események könnyen felülmúlják a logikát, a terveket, és érzelmi fatalizmusba 
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torkollnak – olyan értelemben, hogy a dolgok, mint például nemi közösülések csak úgy 
megtörténnek, vagy csak úgy adódnak. A nő szereti amikor leveszik a lábáról, ilyen esetben 
olyan erős reagálást mutatnak, hogy a tudatos választási lehetőség nem is jöhet számításba.
A nők gyakran abba a hitbe kerülnek, mi szerint az érzelmi kapcsolatok, főként a nemi 
kapcsolatok végzetesek lehetnek. 
  
4. A nemi vágy bujaság, és a valós lehetőség hatással van erre a bujaságra. 
  
Amikor a nő teljes izgalmi állapotban van, figyelembe veszi a lehetőségeket és mérlegeli a 
következményeket is. Természetesen a nő minden egyéb dolgot megelőzve is eljuthat ebbe az 
állapotba, de azért, hogy maximálisan kihasználd azokat a lehetőségeket mi szerint a testének 
engedelmeskedik és lefekszik veled, azt ajánlom, hogy előbb teremtsd meg azokat a megfelelő 
érzelmi alapokat, amelyen a nő kellemesen érzi majd magát veled. Ez az érzelmi alap az 1. és 
2. lépéssel hozható kapcsolatba – fondorkodás/kiváncsiság és ráhangolódás. 
  
5. A bizalom valamiféleképpen a jövőről szól – arról, hogy a nő mit vár el tőled azok után, hogy 
lefeküdt veled. Ha azt érzi, hogy megbántottad – azzal, hogy nem hívod fel telefonon, nem hívod 
elég gyakran, mindenkinek kibeszéled az együttléteteket, vagy beleavatkozol egy létező 
kapcsolatába – valószínűleg nem fog hallgatni a vágyaira. 

  
Ha netán túlvagy már a 4. lépésen, ne hagyd ki az azt megelőző első három lépést sem, hiszen a nő 
nemi izgalma akkor fokozódik, amikor a 3. lépésbe ölöd a legtöbb energiádat.  
  
Mivel a fent említett érzelmi állapotok mindegyike elvont, ezért ezeket az érzelmeket előidézheted 
szavakban is. Beszélhetsz arról, milyen amikor ráhangolódsz dolgokra, meséld el mit gondol Ági a 
bizalomról. 
  
Ahogy lenni szokott, a fent említett sorrend nem alkalmazható minden nő esetében – néhányan 
közülük idegenkednek az érzelmi ráhangolódástól, azt gondolják, hogy a szex és az érzelmi 
kapcsolat kizárják egymást – és természetesen, az ilyen nők ennek megfelelően meglehetősen 
fogékonyak és készségesek a testiségre. Ennek ellenére a fenti sorrend alapvető, és általában be 
szokott jönni. 
  
Egy másik fejezetben majd lesz szó a különböző nőtípusokról, és a megfelelő megközelítési 
módokról. 
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Azonban először beszéljünk nyugodtabb érzelmi állapotokról, mint amilyen a „kényelem”, 
„nyugalom”, és a „tanulás”. Miután felidéztük ezeket az állapotokat még érzelmesebb dolgokkal is 
előhozakodhatunk – bizalmas témákkal, pl. „ráhangolódás” és „nemiség”. Idővel 
lehetünk szexuálisan még szuggesztívebbek. A direkt ajánlatot ajánlatos a legvégére hagyni, ha 
szóba hozzuk, a nemiséggel kapcsolatos megjegyzéseket ajánlatos erotikus metaforákba, 
hasonlatokba, illetve mások nemi élményeivel kapcsolatos történetekbe rejteni, így a hallgató nem 
fogja érezni a célzásokat – és folyamatosan etetheted a történeteiddel, fokozhatod az izgalmát addig 
amíg majd ő veszi át az irányítást. Úgy mesélj, mintha nem is tudnál arról hogy igazából őt most 
felizgattad. 
  

XXV. Amit a N ő Érezni Akar 
  
A nők több előfeltétellelt szabnak a szexuális kapcsolatoknak mint a férfiak. Szükségük van 
arra, hogy több feltételt is lássanak beteljesülni. Beszélgetéskor szabadon utalhatsz ezekre a 
kritériumokra, értékekre, kulcsszavakra, így a nőnek az az érzése támad, hogy minden a legnagyobb 
rendben van.  
  
A nőt ösztönözhetjük és befolyásolhatjuk szóképekkel, metaforákkal. Megerősíthetjük az Élvezetes 
analógia módszereinek segítségével. De melyek ezek a kritériumok? Íme néhány példa:  
  

1. Testi biztonság;   
2. Érzelmi kapcsolat;   
3. Bizalom;   
4. Sors;   
5. Önmaguk megadása valami hatalmasabb erő számára;   
6. Érzelmi változatosság 

  
A nő számára nagyon fontos a testi biztonság, csak ritkán huny szemet azon tény felett, hogy testileg 
sebezhetőbb. Majdnem minden férfi, akivel összeakad képes fizikailag felülmúlni őt. Élete párjának 
legfontosabb szerepe a védelem nyújtás, és ha nem is tudatosan, de igencsak fontos lesz számára az a 
férfi, aki őt oltalmába veszi. A testi biztonságról beszélve, nem engedhetjük meg magunknak, hogy 
ne beszéljünk a fizikai veszélyekről, hiszen a nő megriadhat tőlünk, tehát érdemes megnyugtató
dolgokról, érzelmi állapotokról beszélni velük. Ezek az állapotok a testi biztonság érzését kelthetik 
bennük anélkül, hogy különböző lehetséges veszélyeket sorakoztatnánk fel – pl. „Könnyen 
lezuhanhatsz a szikláról miközben az autód fele sétálsz.” 
  
A „sors” és a „megadás” fogalma egészen leleplező és nagy fontossággal bír. A szex igencsak 
jelentőségteljes lehet a nő számára, annyira veszélyes és mindenható, hogy talán könnyebb 
megtapasztalni úgy ha megtagadja a felelősséget. Ezért próbálják a nők a következőképpen 
ésszerűsíteni a dolgokat: A szex nem is az ő ötlete volt – csak megtörtént és kész. A sors műve az 
egész. Nem volt kitervelve, - egyszerűen csak elragadta a szenvedély. És megtörtént a dolog. 
Ennek így kellett történnie. Ez valójában rávilágít a nő irracionális és teljesen logikátlan 
vélekedéseire, és arra a hitre, mi szerint egy ismeretlen Hatalom könnyen elsöpörheti az emberi 
terveket. A nők hajlamosak azt hinni, hogy egy dolog akkor valódi és megalapozott, amikor nem 
születnek rá tervek, amikor valami felülmúlja az emberi gondolkodást és szándékot. Valójában a sors 
fogalma annyira elcsépelt, hogy már-már beléjük épült, ismertetőjellé vált, és ezzel teszteli a 
kapcsolataival együtt járó érzéseit. Amikor valóban jól érzi magát szex közben, akkor akarja is a 
kapcsolatot – itt van ez az agyafúrt, vicces fickó, akivel épp összefutott – és talán...lehet , hogy ebbe 
a kapcsolatba vele...érdemes belevágni... A megadás is valami hasonló – a nő számára a szex egy 
fajta megadást jelent egy rettenetes hatalmasságnak – egy elsöprő szenvedélynek, valaminek, 
ami annyira igaz, hogy előtte nincs is más választása. 
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Egyedüli választása az és akkor lehetne, amikor időben felismeri a helyzet elkerülhetetlenségét. 
Magam is jól tudom, ezek nem a legkellemesebb gondolatok, de a valóságban, a gyakorlatban a 
legtöbb nő érzése annyira hatalmas, mint amennyire ő akarja, és arra van szüksége, hogy mindezt 
egy külső hivatal irányítsa – ő maga passzív és fogékony, és a végzet vagy a sors, vagy a szenvedély, 
vagy akár egy lenyűgözően hatalmas férfi majd magára vállalja helyette a felelősséget az érzésekért. 
Úgy akarja érezni a dolog hatalmasságát, hogy ő maga mindvégig passzív és csak megválaszol arra a 
változatos érzések gazdagságra, amit ez a hatalmas dolog felkelt benne. 
  
De van itt még egy dolog: az érzelmi változatosság. A nők szeretnék állandó edzésben tartani 
érzelmi izomzatukat – szeretnek derűsek, szomorúak, büszkék, megalázottak, kívánatosak és nem 
kívántak lenni. Azt akarják, hogy mindenik billentyűn játssz, legalább egyszer. Ha csak a boldogság 
fényes sugarát akarod az arcára csalni, valószínű unalmasnak fog tartani. Azt fogja érezni, hogy nem 
elég kihívó és kapcsolatotok nem tökéletes, hogy melletted nem kell nyomulnia, de nem is fejlődik 
igazán. És a kapcsolatból fakadó negatív érzelmek gyakran tanúsítják számára a kapcsolat mélységét 
és fontosságát. „Hát, ha képes X Negatív érzelmet kiváltani bennem és ennek ellenére is 
szeretem, akkor mégiscsak fontos ez a kapcsolat! Valami igazi dolog! Ez a végzet!” 
  
Amikor egy nő rátámad egy férfira, az nem feltétlenül a negatív érzelmek miatt történik – általában 
azért van, mert a férfi által kiváltott pozitív érzelmek nem voltak elég erősek. 
  
Én személy szerint nem igazán szeretem az efféle következtetéseket. Fiatalabb koromban nagy 
bizonyossággal nem is fogadtam volna el – azt hittem a férfiak és a nők ugyanúgy gondolkodnak, és 
bármilyen különbség a kulturális eltéréseknek, gyermekkori tapasztalatoknak stb. tulajdonítható. Ma 
már tudom, hogy ez nem igaz – a kultúra valóban nagy hatással van, azonban a nő és a férfi agya 
különbözőképpen van programozva. Az a viselkedés, ami a férfi számára durva, nyers és 
értelmetlen – például a tökös viselkedés – izgatott érzelmi kimenettel lehet a nőre nézve. A nő 
biztonságra vágyik – ezért vonzza őt az „erő”  (pl. dominancia) és szükségesnek érzi, hogy a férfi, 
akivel éppen van erős legyen. A „kurvás” viselkedés gyakran csak egy kísérlet arra, hogy kicsalja 
belőled az igazi domináns férfit. Mivel a nő „erős” akar lenni, lehetőséget ad neked, hogy bizonyíts 
erőddel és így elnyered a tiszteletét; mindezt úgy teszi, hogy eljátssza a bajbajutott, gyámoltalan 
Elveszett kislány szerepét úgy, hogy ingerel és ugyanezt elvárja tőled is, vagy vitatkozó, ellenséges 
és együttműködni nem hajlandó magatartást tanúsít. 
  
A nő azonosulni kíván a kiválasztott férfi „erejével” – jó érzés tölti el amikor a férfija fellépése 
agresszív, mindenre elszánt és erélyes. Ha ilyen „erélyes” magatartást tanúsít feléje is, a nő úgy 
értelmezi, hogy majd ilyen agresszív/elszánt/ ellenszenves és erélyes lesz a férfi akkor is, amikor 
őérte kell kiállni, őt kell megvédeni esetleges támadásoktól. Amíg a férfi elsősorban a külső 
alapján választja ki a nőt, a nő általában azon tulajdonságok alapján választja a férfit, 
amelyekkel egy bármelyik nő szeretné ha a párja rendelkezne. És tartsuk szem előtt azt, hogy 
egy másik ember tulajdonságaival való azonosulás a mazochizmus megnyilvánulásának egy enyhe 
megfogalmazása – és a női fantáziában gyakran erős mazochista elemek is szerepelnek. Imádják, 
amikor uralkodsz rajta vagy másokon. A nő beszédének utánzásával és gyerekes gügyögéssel 
nemhogy megsértjük őt, hanem épp ennek ellenkezőjét váltjuk ki: odalesz értünk – és ezzel megint 
csak fitogtathatjuk hatalmunkat! 
  
Az érzelmi hullámvasút változatosságaival, valamint egy hatalmasságnak való megadás érzésével a 
nők a versenyre kelnek egymás közt, adott esetben akár a férfiért is. És amíg a férfinak az a célja, 
hogy minél több szép nőt kerítsen hálójába, minél gazdagabb élményekben legyen része, a nő 
egyetlen igazi élményre vágyik – arra, hogy rabul ejtse azt a férfit, aki majd  
igazán boldoggá teszi. A későbbiek során majd bővebben írok arról is, hogy a nők az Egyetlen 
Tökéletes Férfit keresik – akiért aztán egymás közt folyton versengenek. A nemi kapcsolatot (és a 
kapcsolat előtt a nőben kialakult érzelmi intenzitást) megelőzően egy nő nagy figyelmet fordít más 
nők vélekedése, bízik azok megítéléseiben. 
  
Nemi érintkezés előtt nagy fontosságot tulajdonít a barátnők valamint a körülötted forgolódó 
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hölgyek véleményének. Ha nyilvánvaló számára az, hogy más nők is vonzódnak hozzád, ő még 
érdekesebbnek fog tartani téged és még inkább kifejezi ragaszkodását. 
  
Azáltal hogy a férfiak sorfalat állnak a nők kegyeiért, a nőkben az az érzés lakozik, hogy vadásznak 
rájuk és zsákmányul ejtik őket. Ezért az elutasításokra nagyon hevesen reagálnak. Ha valami 
agyafúrt elutasítással, vagy nem megfelelő érdeklődéssel szembesül a nő, legbelül valami ilyen 
választ fogalmaz meg: „Majd megmutatom neki! Fogok én még neki tetszeni!” Befejezésül, a nőben 
az az érzés él, hogy létezik valahol az Egyetlen – a tökéletes fickó, aki mellett teljes nőnek 
érezheti magát és aki érzelmei zongorájának minden egyes billentyűjét meg tudja szólaltatni.  
  
Jó tudni azt is, hogy a nő mindig többet akar – és úgy akar megmaradni az emlékezetedben, hogy ő 
sokkal többre képes, sokkal erősebb érzelmei vannak, mint amilyen a látszat. 
  
  
  

XXVI. A Hős Bűvöletében 
  
Minden nőre, még a legfüggetlenebb heteroszexuális nőre is, óriási hatással van a 
legprimitívebb őstípus: az erős férfi. 
  
Amikor összejönnek egy férfival, nem a fickó „erejét” pontozzák – amikor „szép fiúkkal” randiznak 
és „jó partit” fognak ki gyakran azért teszik, mert előzőleg olyan férfik sértették meg őket, akikhez 
jobban tartottak. És az erős, izgi férfi képe mindig ott rejtőzik bennük, ez az amire biztosra mehetsz. 
  
Mr. Hatalom a romantikus regények legmenőbb fickója. Természetesen, ezekben a könyvecskékben 
ő mindig vagyonos és jóképű, magas termetű, mély hangú, széles vállú, de mindezen tulajdonságok a 
mi esetünkben, a mi céljaink elérésében nem mérvadóak. Ami igazán fontos az a meggyőződés, a 
viselkedés, azok a dolgok, amelyek elfogadásával, alkalmazásával és bemutatásával izgalomba 
hozod a hölgyeket. 
  
De milyen is egy hatalmas férfi? Elsősorban független. 
  
A hősnek nem kell a nő. Ráadásul gyakran agyafúrt módszerekkel utasítja el. Nemegyszer elmozdul, 
elhúzódik a nő érintése elől. Testbeszéde, mimikája, hangsúlya a „Nekem semmi szükségem rád, de 
én kellek neked” vagy „Nem vagy fontos” illetve „Nem vagy elég jó”, „Kiábrándultam belőled”
című nonverbális üzeneteket hordozza. 
  
Másrészt a hősnek tervei, céljai vannak, egy ösvényt választott, amit egyedül akar végigjárni. 
Ezekben a dolgokban csak akadály a nő. Amíg a hős ennyire eltökélt valamiben, addig teljesen 
közömbösen viselkedik a nőkkel. És a hölgy bármit is tesz, semmivel sem tudja eltántorítani a 
kitűzött céloktól. Ha valóban szerencsés – ha újból és újból be tudja bizonyítani, hogy ő sokkal 
fontosabb – talán egyszer majd be is költözhet a fickó életébe. De soha nem lehet az élete célja. 
Továbbá a hős nagyon elszánt. Mindig tudja mit tesz, merre jár, kitartó és amit igazán akar, azt el is 
éri. Semmi nem tudja eltántorítani céljaitól, és elhibázott lépései, esetleges sikertelenségei felett nem 
zúgolódik, nem siránkozik. 
  
Legyen tiszta, hogy céljaid az egyetlen dolgok, amelyekért igazán érdemes kiállni. 
  
Negyedik pontként a hős nagyszerűbb és sokkal különlegesebb szereplő, mint maga a nő – nem 
emeli piedesztálra; ellenkezőleg, alkalom adtán saját piedesztáljára emeli a nőt, vagy legalábbis 
annak látszatát kelti. A szabály a következő: A férfinak mindig bizonyítani kell, hogy saját céljai 
fontosabbak, mint a nő és annak különböző igényei. Amíg a nő a szoros barátságot és 
meghittséget kedveli, szerelem esetén ezt az intimitást csak magánál magasabb rendű 
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személlyel tudja elképzelni. 
  
Ötödik megjegyzésként: a hős egy kihívás a nő számára. Gyakorlatilag, ez azt jelenti, hogy néha 
aláaknázza a nő reményét – és amint már korábban is említettem, ha te is így jársz el, amikor 
agyafúrtan, vagy kevésbé ravasz módon visszautasítasz vagy lefokozol egy nőt, az eset gyakran 
serkentőleg fog hatni rá. Beszélj vele a következőképpen: „ Nem is vagy olyan nagyon rossz/ne X”
és „Ha nem lennél annyira/ lehetnél akár X”. 
  
Amikor felkelted az érdeklődését vagy kritizálod őt, úgy érzi, hogy mindenáron bizonyítania 
kell előtted. Alkalomadtán rámutathatsz hibáira, és ami ennél is fontosabb, megvetéssel kezeld 
őt, ha játszani akar veled.  
  
De:  
  

� kirobbanásaiddal és/vagy  
� távolságtartó viselkedéssel is fel tudod kelteni az érdeklődését.  

  
A Szerelmi Vulkán hatásának elérésért emeld a hangerőt, melodrámai gesztusokkal, izgágasággal, 
hévvel és haraggal viselkedj a nő közelében. 
  
Alkalomadtán légy nagyon dühös. Intenzitásod megerősíti majd abban az érzésében, hogy a veled 
való együttlétek alkalmával mindig izgalmas eseményekben lehet része. 
  
A távolságtartás a hallgatásodban nyilvánuljon meg. A csend megfelelő szemkontaktussal 
kombinálva érdekes hatást válthat ki – a nőt arra ösztönzi, hogy még nagyobb odaadással legyen, 
még jobban próbáljon megfelelni elvárásaidnak. Ne sokat beszélj magadról, csak abban az esetben, 
ha terveid, céljaid kerülnek szóba. Romantikus képzelődéseit csak serkenti a mély csend. De ne szólj 
a kétségeidről vagy hibáidról sem. A csendnek van egy kegyetlen de hasznos tulajdonsága: fokozza a 
nő aggályait. És elkezd aggódni azért, mert elveszíthet téged, és ilyenkor értékeidet még 
fontosabbnak látja, büszke lesz rád, a kapcsolatotokra és elégedettség tölti el.  
  
Talán a legjobb megközelítés a Dühös Intenzitás és Hűvös Elérhetetlenség módszere. Ezek a 
viselkedések, természetesen csak mankók – a kapcsolatotok alapjai, a kellemes érzések, amelyeket 
tényleges verbális stimulációval érhetsz el. Mondj minél több olyan dolgot, amellyel fokozott 
érzelmi állapotot váltasz ki benne - erős pozitív - negatív - pozitív érzelmeket idézz elő - semmi 
egyébre nem lesz szükséged. Turbózd fel az érzelmeit, majd hallgass el. Ne is vegyél róla tudomást, 
mintha teljesen megszűnne. Ha kockáztatsz valami személyes dolgot vagy kimutatod 
sebezhetőségedet, azt jutalomnak, kapcsolatotok elmélyülése jelének tekint majd. 
  
Vésd az eszedbe, hogy amikor a nő a kommunikáció hiányára panaszkodik, akkor általában tényleg 
maga alatt van, hiányzik neki a korábbi verbális stimuláció – a korábbi élmények, amelyek 
megteremtésére nagy segítséged van ez a könyv. Igazi verbális izgatással, buborékszavak 
halmazával, a „kommunikálás” önmagában is nagy eredmény. 
  
Akadnak olyanok is, akik azt gondolják: ”Mi akar lenni ez a neandervölgyi viselkedés?”  
Igen, van benne valami. 
  
Jegyezd meg, ha egy hölgyet megkérdeznél a fenti viselkedésekkel kapcsolatban, biztos vagyok 
benne, hogy elítélendőnek és undorítónak fogja tartani. Mit szeret a nő? Hát, valószínű azt a válasz 
kapod, hogy a kedves, türelmes, tisztelettudó, hűséges férfikat, aki szépen bánik vele... 
  
Másrészt, ha a fent leírtak szerint viselkedsz, barátai közt majd gyorsan elterjeszti, hogy talált egy 
cuki pasit☺.  
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Összefoglalás: 
  
A nők jobban szeretik ha megnyilatkozásaidban a következő tulajdonságok lesznek fellelhetők: 
  

1. Függetlenség Neked nincs is szükséged rá, csak neki kellesz;   
2. Figyelem. Céljaid mindennél fontosabbak, még nála is.;   
3. Elszántság. Tars ki az akadályok ellenére is.;   
4. Felsőbbrendűség (mindenkinél). Te vagy a nehezen megszerezhető nagydíj, aminek 
megkaparintása önmagában is egy kihívást jelent.;   
5. Váltakozó Intenzitás és Hűvös Magatartás. Ha szükségét látod, légy nyers, faragatlan, 
kihívó és/vagy zavarba ejtő – sokkal kényelmesebb lekoptatni valakit mint sokáig untatni. 

  
  
  

XXVII. A Nő Négyféle Reagálása  
  
Céljaink eléréséért jó ha a hölgyeket négy csoportra osztjuk. Ez nem a Galen Négyféle 
Temperamentumról szóló megközelítése, sem a Keirsey új elmélete, amelynek gyökereit Myers és 
Briggs munkáiban is fellelhetjük. A négyféle nőtípus a mi esetünkben nem egy merev, egyéniség 
szerinti besorolást jelent, hiszen itt nem igazán a személyiségekről van szó.  
  
Jelen esetben ezek a típusok a nő reagálásának négy jellegzetes stílusát jelentik egy adott időben, 
amikor te, mint férfi a közelébe kerülsz. Egy nő egész másként viselkedhet egy másik, következő 
alkalommal, egy másik kedélyállapotban, vagy kapcsolatának egy másik állomásán. 
  
A négyféle típus: 
  

Kitárulkozó      
Visszahúzódó   
Akadékoskodó                        
Érzéki 

  
1. Kitárulkozó: Legtöbbjük ebbe a csoportba tarozik – amikor az értékek felől faggatjuk, 
meglepően nagy mennyiségű információt bocsátanak rendelkezésünkre. 
  
Amikor beszélgetés során fokozott érzéseket keltesz bennük történeteiddel, reagálásuk 
általában erőteljes, látható, könnyen megnyílnak és beszélnek értékeikről, gondolataikról, 
érzelmeikről és érzéseikről. Adott esetben képesek akár megszakítani előadásodat, beleszólnak 
monológodba, csakhogy tudtodra adhassák érzéseiket – ilyenkor valószínű feltárják értékeiket, tehát 
kérdezgetésre nincs is szükség, csak figyelni kell türelmesen. 
  
A Kitárulkozók a megértésedet akarják – azt akarják, hogy valaki meghallgassa őket. 
  
A Kitárulkozó könnyen felismerhető a következő jelekből:  Zavartalanul beszél érzelmeiről, érzéseiről. 
Alkalomadtán olyan lelkesedéssel akarja megosztani veled belső élményeit, hogy képes 
félbeszakítani a beszédedet is.  
  
Íme, hogy serkentsünk egy Kitárulkozót: Kérdezzük ki az értékeiről és érzéseiről. Hallgassuk 
türelmesen – hagyjuk, hogy beszéljen, lelkesedjen – jegyezzük meg a kulcsfontosságú szavakat és 
építsük be azokat egy későbbi monológunkba.  
  
Aztán jöhet a következő visszacsatolás! 
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2. Visszahúzódó: A visszahúzódó típus vonakodik a értékekről, érzésekről szóló 
beszélgetésektől. Ez a magatartás általában a kétségekből illetve alkalmatlanságtól való félelemből 
ered, esetenként mindkettő hozzájárulhat a nő szorongásához. Ide tartoznak általában a magas 
végzettségű hölgyek, a törékeny, befele forduló nők, valamint azok, akik kislánykorukban kövérek 
voltak. A Visszahúzódó típussal való beszélgetésre külön készülni kell, leírásokkal, sztorikkal kell 
etetni őket és fogjuk vissza magunkat a direkt kérdésektől. Általában, ha későre is, de ők is 
megnyílnak, csak előtte egy kis bemelegítőt kell tartanunk nekik,  és mialatt mi jól kibeszéljük 
magunkat, ők visszanyerik önbizalmukat. És ne felejtsük el, hogy a törékenység érzésének állandó 
jelenléte azt feltételezi, hogy az illető vékony jégrétegen korcsolyázik érzelmileg; és az ilyen típusú 
emberek viselkedése kiszámíthatatlan: szélsőségesek, lobbanékonyak, mindenre elszántak. A 
visszahúzódó típus nagyra értékeli a bizalmat. 
  
A visszahúzódó típus ismertetőjelei: Kerüli azon kérdések megválaszolását, amelyek értékei és belső 
élményei után kutatnak. Ezzel ellentétben jó étvággyal falják a saját tapasztalataidról és a másokról 
szóló pletykákat.  
  
A visszahúzódó típus befolyásolására: Ne kíváncsiskodj! Inkább tartsd szóval és kitartóan mesélj 
magadról és másokról. 
  
  
3. Akadékoskodó: Az akadékoskodó típus nyíltan kimondja kifogásait, azt, amivel nem ért veled 
egyet, személyéről alkotott következtetéseid, feltételezései nem helyesek, és hogy valójában ő 
teljesen más mint amilyennek te látod. Egyetérthetsz vele, de bízz nyugodtan a Nem Igent Jelent 
következményére, a Rózsaszínű Elefánt Elvre: „Utasításaidat rejtsd tagadásokba: ”Nem, egyáltalán 
nem érezheted magad most hihetetlenül jól. ”Élhetsz az agyafúrt kereskedő visszakérdezős 
taktikájával: „Nem érzi most valami jól magát...ugye?”, „Nem tetszik Önnek ez a...ugye?” Az 
Akadékoskodók egy része megszokásból ellenséges és agresszív – gyakran ez a támadó magatartás 
csak azért van, hogy ezzel eltávolítsák maguktól a nem elegendően agresszív férfiakat. Az ilyen 
(ritka) esetekben üzeneteid lényege a következő lehet: Ne légy ilyen együgyű elégedetlenkedő szuka; 
tiszta zagyvaságokat beszélsz, igazán jól lehet szórakozni rajtad. Amikor meg a nő elkezd csaholni, a 
legeredményesebb húzás, ha különös módon te is visszaugatsz agresszívebben és még nagyobb 
megvetéssel...szomorú, de ezt sajnos így kell. A tagadásokat különböző gúnyos és megvető 
kifejezésekbe lehet ültetni. Az akadékoskodók értékelik a kihívásokat; az elfogultak pedig a 
dominanciát. 
  
Az Akadékoskodó ismertetőjelei: Állandóan azt vizsgálja, hogy az általad elmondottak mennyiben 
különböznek az ő korábbi tapasztalataitól, élményeitől, és nem rejti véka alá meglátásait sem. 
Gyakran ellentmond neked. Megpróbálja piszkálni az általad elmondottakat. Ellenséges magatartást 
tanúsít. 
  
Az Akadékoskodó kezelésére: Beszélj tagadásokban, légy kihívó és erélyes. Megjegyzem, sok 
diákom, azért nem merészelt nőknek közelébe sem menni, mivel azt gondolta, hogy minden nő 
Katonás és Akadékoskodó. Az Akadékoskodók abban a hitben élnek, hogy az otromba 
dominancia=erő=érték, és érezni akarják a belőled áramló tesztoszteront. A Visszahúzódókhoz 
hasonlóan az igazán elfogult akadékoskodók nagy részében nincs meg az az érzelmi rugalmasság, 
amelynek birtokában könnyen átléphetnének egy másik érzelmi állapotba, tehát bánjuk velük 
óvatosan. 
  
  
4. Érzéki: Az érzéki típus megfelelően reagál a kellemes állapotokról szóló leírásokra, 
különösképpen ha azok testi örömökről szólnak. Türelmetlenkednek, amikor nem kapnak elég 
részletes információt a testi, érzéki örömökről, vagy ha nem érinted meg őket. Másrészt néhányuk 
zavarba jöhet amikor érzelmekről hall, kiváltképpen érzelmi kapcsolatok hallatán, illetve amikor 
élményeikről faggatjuk őket. 
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Az Érzéki típust az izgalom és a változatosság foglalkoztatja leginkább. 
  
Az Érzéki felismerhető arról, hogy: Amikor egy történet mesélésébe kezdesz, legalább egy-két percig 
osztatlan figyelemmel követ, hogy aztán eldönthesse, hogy mennyire is tudná jól érezni magát veled. 
  
A bonyolult beszélgetések untathatják őt. 
  
Az Érzéki típus ösztönözésére: Beszéljünk hozzá érzékien, gyors és zavartalan mozdulatokkal 
közelítsünk hozzá testileg is. 
  
  
Összefoglalás: 
  

1. A nők válaszreakciójának négy típusa van.  
  

2. A kitárulkozó típus előszeretettel beszél saját tapasztalatairól, élményeiről. Hagyjuk, hogy 
kibeszéljék magukat, ne szakítsuk félbe!  

  
3. A visszahúzódó típus vonakodik attól, hogy megossza mással élményeit. Őket színes 

történetekkel kell etetni.  
  

4. Az akadékoskodó típus mindenben ellentmond neked. Velük tagadásokban kell beszélni; ha 
egy akadékoskodó ellenséges magatartást tanúsít, te is viselkedj hasonlóan és próbáld 
felülmúlni őt!  

  
5. Az érzéki típus a különösen érzéki leírásokat kedveli; nem riad vissza hirtelen testi 

közeledésedtől. Vele meglehetősen gyorsan kerülhetsz testi kapcsolatba.  
  

  

XXVIII. A Ritmus Módszer avagy Hipnotikus Hanghatás  
  
Bizonyos leírásokkor, bizonyos érzelmek kiváltásáért beszélhetsz ... igazán ... lassú ... nyugodt 
ütemben. 
  
A lassú beszéd, még akkor is, ha kezdetben viccesen hat, erőteljes hatással lehet...a nő...érzelmeire. 
  
„…A különböző részek között ezertől számolj visszafele magadban. Ahogy az általad előidézett képek 
sokasodnak és a legapróbb részletekig kirajzolódnak a hallgatóban, számolj „Ezer, Kétezer”. 
Amikor közeledsz a knock-outhoz, a Háromezer és Négyezer magasságát is megközelítheted….”
Amikor leírásaid már elég összetettek és érzelmileg bensőségesek – amint a környezetről szóló 
beszélgetésekből átváltasz  
  
A...Legmélyebb...Részekre...Arra...Akivel...Igazán...Jól...Érzed...Magad...szüneteidet 
megnyújthatod. 
  
Minél hosszabb a szünet, annál nagyobb hatása lesz a rákövetkező monológodnak. 
  
Erőltetett és kínosan esetlen vagy először? Talán. De mégha a nő úgy is gondolja kezdetben, hogy 
természetellenesen lassú a beszéded, néhány perc elteltével. várhatóan hozzászokik füle.  
  
Elkezd gondolkozni, „Hát, ez a Bob – csak a beszéde ilyen” vagy „Mindig így beszél, amikor 
érzéseit megosztja velem” 
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Ráadásul, bármit is gondol beszédedről, érzelmeiben meglehetősen közel kerül hozzád. 
Ha egészen...lassan ...beszélsz...kiválthatod a nőben...a transz...állapotát. 
  
  
  

XXIX. Beépített Üzenetek 
  
Bizonyos üzeneteket beágyazhatunk nagyobb, fontosabb üzenetekbe, hanghordozás és gesztusok 
kérdése az egész. 
  
„Azon tűnődöm, milyen érzés lenne, ha most megtenném” 
  
„Hogy érzed...magad...Kellemesen...velem...olyan, mintha egész életemben ezért a pillanatért 
küzdöttem volna. Rendben, talán kissé banális ez, de..” 
  
„Hmm, itt van ez a doboz, azon tűnődöm, mi lenne ha esetleg később...beraknám (ÖNMAGADRA 
MUTATSZ)...Te...mit gondolsz erről?” 
  
  
  

XXVIII. Gondolatok Befecskendezése 
  
Egy gondolat feltárásával is lehet irányítani valakit. : 
  
„A béke érzése olyan csodálatos, mintha megszólalna legbölcsebb részünk és ezt mondaná: ’Add 
meg magad! És fogadd el (ÖNMAGADRA MUTATSZ), tedd magadévá!’ ” 
  
„Veronika egyszer elmesélte, hogy a fickó, akivel volt, olyan lehengerlő volt, mintha egész teste, 
minden energiája így szólt volna hozzá: ’Szükségem van rád, kellessz nekem’...majd egy belső hang 
válaszolt: ’Igen, valóban ez az ember (ÖNMAGADRA MUTATSZ) képes megadni mindent neked.’
”  
  
„Érezted magadat már úgy vonzódni valakihez, mintha minden porcikáddal – szemeiddel, 
hangoddal, arcpíroddal, testtartásoddal – azt mondtad volna a fickónak: ’Egymásnak vagyunk 
rendelve’?...Ugye milyen nagyszerű érzés volt?” 
  
  
  

XXIX. (Hipnotikus, Meggy őző, Csábító) Vezérlés 
  
Vezérlés: egy divatos szakkifejezés, ugye? A mi esetünkben egy nagyon ideillő kifejezés, arra a 
folyamatra, ahogyan átvesszük az érzelmek vezetését, leleplezzük azt az állapotot, amit szeretnénk 
előidézni beszélgetőtársunkban.  
  
Fokozott érzelmeket úgy lehet kelteni, ha mi magunk is úgy mesélünk, hogy pillantásaink, hangunk, 
viselkedésünk tükröznék érzelmeink hullámzását.  
  
Gondolj arra az esetre, amikor egy igazi történetet meséltél – milyen volt a hangod? Sekélyes és 
semleges? És a karjaid is csak erőtlenül lógtak? Valószínű nem így volt. Ha igazán jó mesélő vagy, 
szerepelni, is tudsz – elő tudod adni gondolataidat. 
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Ha meg izgalmi állapotba akarod hozni az illetőt, akivel éppen beszélsz, beszélj a szerelemről, és 
mindezt úgy tedd, mintha tekintetedben, hangodban, egész viselkedésedben a szenvedélyes szerelem 
lakozna – tágra nyílt szemekkel, hangodnak emelésével illetve mélyítésével, drámai gesztusaiddal 
úgy beszélj, mint aki erős elkötelezettséget érez egy fokozott és ellenőrizhetetlen érzelem iránt. Igen, 
most mindez butáságnak tűnik. 
  
De működik, és ez a lényeg. 
  
Hogy képes legyél egy érzelmet sugalmazni, először te magad kell kimutasd az illető érzelmet. 
  
Összefoglalás: 
  

1. Amikor valakiben fel akarunk kelteni egy érzést, tekintetünk, hangunk olyan legyen, mintha 
mi magunk is ugyanúgy éreznénk.  

  
2. Minél tökéletesebben megjelenítünk egy érzést, annál teljesebben elő tudjuk idézni azt 

beszélgető partnerünkben.  
  
  
  

XXX. Lenyűgöző Tekintet, avagy Miként Csalogasd El a N őt 
Ellenállhatatlanul Buja és Pompás Bels ő Világodba 

  
Mély tekinteted, kitágult pupilláid megérintik a nőt és érzelmi reagálásai a neked 
legkedvezőbbek lesznek. 
  
A pupillák, azok a fekete köröcskék szemeid közepén, kitágulnak illetve összehúzódnak 
aszerint, hogy elégedett vagy és vonzódsz illetve elégedetlen és és elutasító vagy. Ösztönösen –
tudat alatt – az emberek érzékelik a pupilláid viszonylagos méretét, és azt, amit érzéseiddel 
sugallni akarsz. Valamennyire ők is befolyásolva lesznek attól, amit rajtad, szemeidben 
tapasztalnak – amikor szemeid olyan nagynak tűnnek, mintha vonzódnál a körülötted levőkhöz, 
másoknak még inkább tetszeni fogsz. Egy híres tanulmányban a résztvevők idegenek fotóit 
nézegették, minden idegenről sokkrétű, azonos fotók készültek. Minden másolat közül egyik fotó 
úgy volt kidolgozva, hogy az illető pupillái hajszálnyira voltak kitágulva. 
  
A résztvevők minden esetben ez utóbb említett, átdolgozott fotókat tartották a legvonzóbbaknak, 
annak ellenére, hogy a felnagyítás annyira elhanyagolhatónak tűnt, hogy tudatosan nem is volt 
érzékelhető. 
  
Egyébként ezt a hatás használják ki a nők, amikor csepegtetnek a szemeikbe - a cseppektől 
kitágulnak a pupillák, és „hálószobai szemek” hatását keltik. Társaik szemében azonnal vonzók 
lesznek és vonzódók. 
  
Amikor belső élményekre koncentrálsz – elképzeled és megjeleníted, ellenőrized érzelmeidet, múltra 
és jövőre gondolsz, illatokra és ízekre emlékezel, és elgondolkozol milyen is lenne a szex ezzel az új 
csajjal, vagy egyszerűen transzba esel. – pupilláid azonnal kitágulnak. Ilyenkor tekinteted 
álmodozó, és hihetetlenül „érzéki”. A nő szemében az a férfi leszel, aki „tisztában van” magával és 
érzéseivel. 
  
Amikor ilyen álmodozó tekintettel beszélünk érzelmekről, a nők azt fogják hinni, hogy megosztjuk 
velük és együtt kutatjuk át belsőnk pompás világát. Beszélhetünk és tehetünk szexre utaló dolgokat 
anélkül, hogy ijedtséggel töltenénk el őket, hiszen a nő azokra a feltételezésekre támaszkodik, 
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amelyeket te nem is érzékelsz, érzelemben gazdag belső világodból „olvasnak”. Ezért ez az a hely, 
amely igazán számít, látszólagos megnyilvánulásaid bátorítják abban, hogy ő is hasonlóképpen 
érezzen. A pupilla kitágulása mindig választ kíván és kedvező reagálást eredményez. Azt is tudjuk, 
hogy amikor mi magunk sugárzunk egy érzést, sokkal könnyebben varázsolunk elő a nőből 
hasonlóan fokozott érzéseket.  
  

  
A kitágult pupillák pedig annak a látszatát keltik, mintha a beszélő egy belső élményre koncentrálna 
– olyannak tűnik, mint aki transzba van. Amikor ilyennek lát a környezeted, akkor meghívást intézel 
a nő felé, biztonságot sugallsz, hogy ő is megélhesse ezt az állapotot. 
Befele irányultságod a nőt is befele tereli, bátorítod és befelé tessékeled. Arra bátorí tod, hogy 
ne is vegye tudomásul a környező világot – annak látványát, zajait, a tömeget – és teremtsd 
meg azt a biztonságot, amelyben könnyedén átkutathatod és eláraszthatod érzelmeiddel. 
Beszélj kellemes érzésekről, kettőtök helyzetéről, és a nőt jó érzések töltik el. Te leszel az a 
férfi, aki képes őt kellemes érzések felé kalauzolni. 
  
És ne feledd azt sem, hogy amikor valóban megtetszik valaki, pupilláid természetes módon 
elkezdenek kitágulni, ilyenkor te is vonzóbb leszel a másik számára. Hogy ezt te magad is tudd 
szabályozni, lazítsd el tekintetedet, perifériás látásod segít ebben. Pihentesd a tekinteted, és így látni 
fogsz, minden gyújtópontból. 
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XXXI. Kongruens Megtestesítés, vagy A Buborékszavak  Testi 
Megerősítése 

  
Testünkkel és hangunkkal képesek vagyunk a buborékszavaink hatásának elmélyítésére. Emlékszel, 
amikor szó volt arról, hogy a nők automatikusan jelentést adnak minden buborékszónak? Ez valóban 
így van, de nemcsak erről van szó. Mimikád, tested és hangod nagyban befolyásolja őt abban, 
milyen jelentést kölcsönöz az éppen akkor elhangzott buborékszavaknak. 
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A következőkben szópárok egyszerű listáját mutatom be: 
  

� nyitott - zárt      
� kemény - puha              
� érdes - sima      
� feszes - bő        
� gyors - lassú  

  
Ezek mind találomra vett jellemzések, nem elég kifejezőek - nem pontos előírások arra, hogyan 
viselkedjünk, csupán bizonyos magatartások értékelései. Néhány megjelölés. 
  
Azért, hogy megerősítsük a buborékszavak hatásait, próbáljuk megtestesíteni a fenti leírásokat és 
minden oldalról világítsunk rá az illető kifejezésekre. Emlékeztetőül, testünk minden porcikája közöl 
valamit: nyugalmat – mozdulatlanságot – és ez is egy fajta közlés.  
  

� Hogy tartod a karjaidat?  
� Mennyire gyorsan/lassan mozdítod azokat?  
� Gesztikuláláskor magad elé emeled és összefogod a kezeidet vagy éppen széttárod őket?  
� Arcod, karod, vállaidat feszültek vagy lazák?  

  
Nonverbális kifejezéseid tükrözzék szavaidat. Ha csodáról beszélsz, nonverbális viselkedésed 
legyen nyitott, fesztelen; szemeid legyenek tágra nyitva, tárd szét karjaid, tekints felfele. Ha meg 
szenvedélyről vagy intenzitásról beszélsz, hunyoríts, fogd vissza gesztikulációid, nézz magad elé, 
lefele. Ha szerelemről beszélsz, gesztusaid legyenek csiszoltak, kifejezéseid lágyak; ha pedig 
veszélyes, őrült kényszerképzetről szólsz, arcod, gesztusod legyen kemény, kusza és feszült (jobban 
meggondolva a dolgokat, a „kényszerképzeteket” ki is felejthetjük a társalgási menüből...). 
  
Minél tökéletesebben meg tudod jeleníteni az általad említett buborékszavakat, annál jobban , 
tisztábban fogja a nő érezni az egész mondanivalót. 
  
  
  

XXXII. Belsőnk Gazdagsága, illetve Úgy Adj Meg Neki Mindent, Ho gy Ne 
Kelljen Semmit Megvásárolni 

  
Vegyél egy papírlapot és egy tollat. Most következik a könyv egyik legfontosabb része. Ebben a 
részben megtudod, hogy kell életed nyersanyagát lőszerré alakítani. Olvasni fogsz arról is, 
hogyan alakíthatod életed részleteit, álmaidat olyan belső gazdagsággá, amely után minden nő 
sóvárog. 
  
Firkantsd le a következő dolgokat:  
  

1_ A munkád;   
2_ Valami, amit kedvtelésből teszel;   
3_ Valami, amit szeretnél megtenni, és amit eddig még soha nem tettél. 
4_ Valami, amit megtettél és amit szerettél is csinálni;   
5_ Néhány olyan tapasztalat, ami sokatlan volt számodra;   
6_ Néhány hely, ahol eddig megfordultál;   
7_ Valami, amit te jókedvvel teszel, de ami általában untatja az embereket;   
8_Emlékképek azokból az időkből, amikor te vagy egy barátod volt szerelmes, illetve 
filmekből, könyvekből, amelyek a szerelemről szólnak. 
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És most olvasd át mindazt, amit eddig papírra vetettél, és gondold végig, hogy a dolgok különböző 
részeit – és minden dolgot újabb részecskékre darabolhatsz - kapcsolatba hozhatod a következő 
pozitív érzelmekkel: 
  

1) áskálódás/kíváncsiság 
2) elmerülés/elragadtatás/álmodozás/gyermeki felfogás/valami hatalmasabbnak való megadás 
3) más emberekhez való érzelmi kötődés 
4) intenzitás/izgalom 
5) merészség/bátorság 
6) erő/siker/szakértelem 
7) tudattalan, automatikus, ösztönszerű cselekedetek 
8) nemi vágy 

  
Ha mindent le akarsz bontani, gondold át a következő kérdéseket: Milyen különleges dolgot láttam, 
és a helyemben ő hogyan látná mindezt? Milyen képzeteim voltak? Milyen véleménnyel voltam a 
látottakról, hallottakról? Hogy éreztem magam érzelmileg vagy testileg? 
  
Amikor összeilleszted ezeket a leírásokat, próbáld az élményeket, tapasztalatokat érzelmi 
állapotokhoz kötni. Ha szükséges, akár halandzsázhatsz is. Ha például utálod is a munkád, vagy 
életed három legunalmasabb napja volt az a kirándulás, képzeld azt, hogy minden lehetséges 
választásaid közül ezek a legnagyszerűbb élmények, tapasztalatok. Vondd le a következtetéseket, és 
időzz el a témáknál.  
  
Egy példa az elinduláshoz: Szőnyegszövés. Mégha alá is becsülöd ezt a foglalkozást, az élményt át 
tudod alakítani egy részletekkel, elbeszélésekkel gazdagon szőtt faliszőnyeggé. „Amikor Imre 
kollegám átad nekem egy szőnyeget, mindig mély lélegzetet veszek – tudod, ez valahogy 
ösztönösen jön – aztán azon veszem magam, hogy teljesen belemerültem az ellenőrzés 
folyamatába. Tudod, egyszerre csak azt érzem, hogy belsőmben megnyílik a szenvedély, mivel 
teljesen átélem ezt az érzelmi és szellemi kapcsolatot. Ezt akkor érzed, amikor valami fontos dolgot 
művelsz. Olyan, mintha abban a pillanatban ismét gyerek lennék, úgy hétéves körüli kis lurkó. És 
félve tisztelem a kezemben levő kék fadarabot, narancssárga műanyagot, szürke acélt. Azokra az 
emberekre gondolok, akiknek az életét meg fogom változtatni azzal, hogy tökéletes szőnyegeket 
szövök nekik, és ez annyira érdekfeszítő tud lenni. Amikor erre a kapcsolat érzetre gondolok, egész 
testem kellemes melegség önti el, lábaimban, karjaimban lüktet a melegség. A szőnyegnek 
kellemes tapintása van, és mivel már rengeteg szőnyeg ment át a kezemen, és most mély, 
ösztönszerű nyugalommal töltenek el – lehet hülyén hangzik, de ez egy fajta azonosulás. Ugye érzed 
mire gondolok? Tudod, olyan ez, mint az érzés amely a kapcsolat érzetének való megadásból
születik. Egy fajta művésziesség. Én is egy művész vagyok, a magam módján, és ezt a te 
csodálatodnak köszönhetem. Szőnyegszövő vagyok, és a kezeim pontosan tudják hogyan kell 
bizonyos dolgokat igazán jól csinálni, kellemes hatást kiváltani.” 
  
Az előző bekezdés elolvasásakor biztosan elgondolkodtál. Ez a legbénább, legbanálisabb és 
legidiótább szamárság, amit valaha is olvastam. A legtöbb nő kinevetne egy ilyen szöveg hallatán. 
Tudod mit? A nők agya valahogy másképp van programozva, és ők másként értelmezik a hallottakat. 
Más dolgokra kapják fel a fejüket, és ha pontosan akarod tudni, hogy most épp mire gondolok, 
olvass bele néhány szerelmes regénybe., 
  
És küldj majd nekem egy emailt, ha találsz tíz olyan oldalt, amit nem találtál émelyítőnek és 
aminek olvasásakor nem érezted magad teljesen elveszettnek. 
  
Minden esetben, amikor ráébredsz arra, hogy a nő olyan dolgokra reagál, amelyek számunkra, 
férfiak számára érthetetlen és groteszk, és utána megtanulod megfejteni a különböző 
megnyilvánulási formákat, rájössz arra, hogy elitélendő ha egy adott szobába mindenáron be akarsz 
lépni, és ott öt - tíz percig a legcsinosabb lány cicijét akarod simogatni  
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XXXIII. Egy Világtérkép: A Csábítás Két Stratégiája  
  
Minden technikának és információnak, amit megismersz és amit a jövőben majd használni fogsz, 
egyetlen célja van: nőhallgatód minél kellemes érzésekkel való megajándékozása. 
Célod eléréséért pedig az alábbi két alapvető stratégiára lesz szükség: 
  

1. Gondolkodtasd el a nőt egy olyan kellemes érzelem felett, amelyet valójában addig soha nem 
tapasztalt.  

  
2. Képzelődését, emlékezőtehetségét kellemes tapasztalatok felé vezéreld.  

  
Az Első Megközelítés, amelyben egy élményről mesélsz – saját magad vagy egy barátod 
tapasztalatáról, vagy egy bármilyen tapasztalatról - és teszed ezt anélkül, hogy bármit is kérdeznél 
tőle, egy nagyon hatásos kezdet lehet. 
  
Miért? - kérdezhetnéd. 
  
Amikor egy tapasztalatról kezdesz el mesélni, anélkül, hogy megkérdeznéd őt saját megítéléseiről és 
tapasztalatairól, kevésbé érzi magát veszélyeztetve, lerohanva, vagy megbántva. A tapasztalat 
kirajzolásáért használt buborékszavak és érzékszavak kellemes biztonság érzetet adnak a nőnek. Az 
ő perspektívájából ez egy olyan meghívás, amellyel saját belső világod felé tessékeled be őt. 
Alapjában véve, ezekkel a kellemes leírásokkal kiragadod őt jelenlegi környezetéből és elvezeted 
arra a helyre, ahol jobban fogja érezni magát.  
  
Egy kellemes beszélgetés után újabb és újabb történetek elmesélésével szórakoztasd a nőt. Egy 
bizonyos érzelmet akár három, öt vagy hét alkalommal is leírhatsz neki. Használd ki a 
rendelkezésedre álló időt! Aztán kezdj bele egy másik, intenzívebb érzelem bemutatására.  
  
A nyugalomról szóló beszélgetés után beszélj például a tanulásról. 
  
Háromszor, ötször, vagy akár hétszer is megemlíthetsz egy bizonyos érzelmet, hosszasan, 
részletesen. Idézd egyik barátod - legyen az valós vagy képzeletbeli - az illető érzelemmel 
kapcsolatos vélekedéseit, és olyannak tűnjön az egész, mintha elmondásaid a barátod álláspontját 
tükröznék. 
  
A Második Megközelítés a hallgató belső világának feltérképezéséről szól – meggyőződéseit, 
értékeit, képzelődéseit és kellemes emlékeit kutatjuk fel – és az általa elmondottakkal pedig 
fokozzuk örömét. Amikor a hallgató lenyugodott és készen áll arra, hogy megválaszolja a neki szánt 
kérdéseket, hallani fogsz értékeiről is. Kérdezd meg tőle: Mi alapján tesz különbséget az igazán jó 
barát és a többi barátai között? Majd: Miben más a kedvese a többi barátainál? Tudd meg azt is, mit 
szeret abban, amit éppen tanul, vagy dolgozik. Beszélj értékekről, buborékszavakban jelenítsd meg 
azokat – és ha a „kihívás” vagy az „izgalom” fontosságáról beszél, várj egy keveset, aztán te magad 
beszélj „kihívásról”, „izgalomról” írói, romantikus stílusban. Kellemes emlékeket idézhetsz fel 
benne, majd tanulmányozhatod emlékezőtehetségének szubjektív tapasztalatait. Például, ráveheted 
arra, hogy tágítsa, színesítse képzeletét – úgy tekintsen az emlékre, mintha ismét megtapasztalná 
azokat – filmesítse meg a képet. 
  
Megkérheted arra is, hogy hangosítsa ki emlékezetét, és olyannak hallja az emlékek hangjait, mintha 
azok valahonnan kívülről érkeznének. Vetesd észre vele, hol vannak testében a kellemes érzések 
eredői – kérd meg, tegye még fokozottabbá az érzéseket, és vetítse ki testéből és érezze maga körül 
azokat stb. (Az érzékelések szubjektív részleteit, amelyek látszólag közhelyszerűek, de valójában 
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bizzarul erőteljesek, alárendelt érzékelési csatornáknak nevezzük). Amikor tudomást szerzünk egy 
kellemes képzelődésről ( pl. tengerparti üdülés) mi magunk is érzéki részletek gazdagságával 
elevenítsünk fel hasonló emlékeket. 
  
Ideális esetben a két megközelítési módot társíthatjuk is. Legtöbbször kellemes állapotok 
kirajzolásával indítsuk a beszélgetést. Miután elnyertük a hallgató figyelmét, teremtsünk egy 
nyugodt légkört, hogy aztán rákérdezhessünk olyan számunkra fontos információkra, mint 
meglátásai, képzelődései. 
  
Meglátásai, értékrendje megértésével mi is hasonló értékeket sorakoztathatunk fel – érzelmei 
kulcsszavait – kellemes leírásainkat díszítsék az ő kulcsszavai. Amikor hevesebb érzelmeket 
ébresztünk benne, mélyebb információk birtokába juthatunk titkos vágyairól – és ezeket az 
információkat ismét felhasználhatjuk a nő elcsábítására. És így tovább, előre és vissza. Beszélj, 
puhatolóddz majd ismét beszélj. 
  
Minden újabb visszajelzése Belső Csigavonalának egy mélyebb állapotát jelenti, újabb és újabb 
hatásos érzelmekkel kísérhetjük végig a nőt ezen a belső úton. Ha a nyugalommal indítottunk, 
folytathatjuk a csodával, aztán a kedvteléssel, majd a szenvedéllyel, és legvégül a szerelemmel, 
odaadással. Amint a különböző állapotokat egyre nagyobb intenzitással adjuk elő, építsünk erotikus 
metaforákat leírásainkba. Ne feledd, ha úgy viselkedsz, mintha nem lennél tudatában az általad 
elmondottak erotikus hatásának, ő sem fogja észrevételezni azt. Azt a látszatod kelted, hogy 
szenvedélyes, és költői vagy...így fokozhatod a szexuális inger hatását. 
  

XXXIV. Akcióban, illetve Amir ől Nem Szabad Megfeledkezned N őkkel 
Való Társalgásaid Során 

  
A Szexuális Felizgazás használatakor ne téveszd szem elől az alábbi négy összetevőt: 
  

� Kettős Nyalóka: buborékszavak, érzékszavak;  
  

� Belső Csigavonal: a nő a környező világgal szemben általában belső élményeire figyel, és 
amikor buborékszavak egész sorozatát kapja, hajlamos arra, hogy jól érezze magát, megélje a 
transz állapotát,  

  
� Felfedezés Szobája: érzelmek, mint a behatolás és a kielégülés erotikus tapasztalatai  

  
� Lenyűgöző Tekintet: tágra nyílt szemekkel nézünk magunk elé, és minden mondatunkban 

segítségül hívjuk a Kettős Nyalókát – mindenekelőtt amilyen gyorsan csak lehet, említést 
teszünk a buborékszavakról. Emlékeztetőül: nincsen szükség logikus felvezetésre.  

  
A nőknél az érzelmek a kapcsolat biztos pontjait jelentik. Ha A témáról egy másik, B témára akarsz 
váltani a beszélgetés során, mondd azt, hogy X Érzés tölt el A megélése során – és történetesen 
ugyanígy érzel a B élménnyel kapcsolatban is. Ha a hölgy imád bevásárolni, és te a síelés nagyszerű 
élményeiről akarsz beszélni, a két tevékenységet érzelmekkel kapcsolhatod össze: „Aha, te szeretsz 
vásárolni és az tényleg jó dolog, van valami, ami téged...kellemes érzéssel tölt el. Az én 
esetemben...amikor igazán jól akarom érezni magam, azt az örömet akarom, amely csak úgy 
magával ragad, akkor elmegyek síelni. Ilyenkor szinte érzem a bla-bla-bla ...édes gyönyörét.” 
  
Ne számíts azonnali pozitív reagálásra, kezdetben minden nő szkeptikus. Minél többet beszélsz 
és bizonyítasz a Kettős Nyalóka módszerrel – minél inkább kimutatod azt, hogy a képes vagy 
befolyásolni érzelmeit – annál érdekfeszítőbb leszel a hölgy számára. 
  
Gyakran az az érzésed, hogy valamiféle páncélt visel, amit csak lassan lehet eltávolítani róla, amiben 
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a fenti előírások csak úgy segíthetnek, ha azokat kitartóan, ismételve és következetesen alkalmazzuk 
és betartjuk. 
  
Mivel a nő az élmények feldolgozására koncentrál, szívesen hallgatja érzelmekről szóló 
leírásaidat, így könnyebben elterelheted figyelmét az esetleges testi kontaktusról. Hogyan? 
Tágra nyílt szemekkel figyeled, beszélgetés közben megérinted is és ilyenkor egészen 
természetesnek, nem szándékosnak veszi a történteket, és nyugodtan éli meg azokat. Azzal, hogy 
mesélés közben megérinted őt, az érintés mindkettőtök számára egy élmény lesz... 
Azért, hogy mindez működjön is, légy fesztelen, tartsd szemeidet tágra nyitva. Nyilvánvalóan, 
amikor izgalmi állapota egyre fokozottabb, érintéseid is egyre bizalmasabbnak tűnnek. 
  
  
  

XXXV. A Véletlen Ismeretség Körvonalai 
  
Bemutató: 
  
Tárgya: buborékszavak és érzékszavak hirtelen felsorakoztatása; a buborékszavak érzésekkel való 
összehangolása; az izgalmi állapotot jelentkezését követően testi kontaktus megteremtése 
  
Magyarázat: A “Leírás” magába foglalja az eddig elsajátított hipnotikus eszközök és példák 
alkalmazását. 
  
1. Bemelegítés: Fokozott figyelem 
  

a. Tükrözd vissza minden mozdulatát 
b. Figyelemfelkeltés-bevezető magyarázat 

  
2. Első Fokozat: Nyugalom 
  

a. A nyugalom érzésének leírása 
b. Tudd meg a hölgy nyugalommal kapcsolatos tapasztalatait 
c. Ismételd az a és b pontokat, amíg ő egészen ellazul 

  
3. Második Fokozat: Izgalom 

  
a. Az izgalom élményének leírása 
-intenzitással és érzelmi meghittséggel járó fokozódó hatások  
b. Tudd meg a hölgy izgalommal kapcsolatos élményeit 
c. Ismételd az a és b pontokat, amíg ő eléri a megfelelő izgalmi állapotot 

  
4. Harmadik Fokozat: Szexualitás 

a. Mesélj erotikus hasonlatokkal, mondj erotikus történeteket, idézeteket, vicceket 
  
5. Negyedik Fokozat: Testi kontaktus 
  

a.  Külső nemi szerveinek megérintése 
b. Testi mutatványok és hasonlatok a testi kontaktus megteremtése előtt - a szex nonverbális 
felvezetése 
c. Verbális iram, Hipnotikus Tempó a szexuális ajánlat hatásának megszilárdítására 
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1. Bemelegítés: Fokozott figyelem 
  
A) Abban az esetben, ha meglehetősen fix a célpontod, próbáld visszatükrözni testének ritmusát, 
testtartását. Úgy ülj vagy úgy vegyél levegőt, ahogy ő ül, amilyen ütemben ő lélegzik. Azzal, hogy 
megfigyeled vállának fel-alá mozgását, követni tudod a szuszogását is. 
  
B) Ha mozgásban van, tükrözd vissza mozdulatainak ritmusát. Karjaid, lábaid úgy mozdítsd, ahogy 
azt ő is teszi. Ha mindketten ellenkező irányba néztek, és nem tudod követni őt, állítsd le néhány 
szóra. 
  
C) Bevezető Magyarázat  
  

� Dicsérjed őt (“Annyira lenyűgöző vagy!”); vagy...  
� Észrevételezd a különleges illetve szembetűnő vonásait (“Bámulatos vagy – Csodálatos ez a 

csizma rajtad!”). Ennél a pontnál bizonyos fokig hasznodra lehet a nemiség, ha úgy tűnik, ez 
sem érintette meg, próbálj helyeslő, elismerő értékeléssel illetni egy harmadik személyt. 
Gondolok itt egy holtfáradt Őstehetség-kutatóra vagy akár egy Elismert Tervezőre.  

  
A bevezető magyarázatnak egyetlen célja van: lecsillapítod és felhívod magadra a figyelmét. 
  
A további megközelítések eredetiséget és kreativitást igényelnek. Megtörténhet, hogy szembetűnő 
vonásait illetően túlzó megjegyzésekkel szeretnél előhozakodni. „Olyan fényes a csizmád, hogy egy 
repülőgép pilótája is odakapná a fejét. Repülőgép szerencsétlenség lesz. Katasztrófák. Aztán lesznek 
olyanok is, akik korábban érnek haza és a sötétben csizmád hajlatainak csillogása biztonságosan 
hazavezeti őket.” Mosolyogj és gesztikulálj felszabadultan – légy meleg és bohó; ez segít abban, 
hogy úgy tekintsen reád, mint egy olyan személyre, aki tudja önmagáról, hogy furcsa dolgokat 
beszél, stimuláló, kihívó és vicces (ellentétben azzal, aki nem veszi tudomásul, hogy egetrengető 
őrültségeket mond, ez esetben azt fogja gondolni, hogy az illető kötnivaló bolond) 
  

Első Fokozat: Nyugalom 
  
Elkezded visszatükrözni minden mozdulatát. A nyugalom és biztonság felemlítésével próbálj 
megbizonyosodni az által kiváltott érzéseiről. A különböző érzelmi állapotok bemutatásakor 
meséljünk történeteket, vagy beszéljünk másokról, pl. „Olyan szemeid vannak, mint egyik 
barátomnak, Anitának”. 
  
Volt már olyan érzésed, hogy valakinek annyira megnyugtató a társasága, hogy teljes biztonságban
érezted magad vele? Valahogy így vagyok én ezzel a Anitával. Csak be kell lépjen a szobába, vagy 
meg kell szólaljon és máris minden szem rajta van, mintha egy meleg, puha , kék takarót terítene rád, 
és egyszer csak felismered, mennyire erős és mély hatása van a csábításnak...” 
  
„Egy barátom, Sasha imád a kapcsolatokról beszélni. Azt mondja, furcsa – vannak olyan emberek, 
akiről tudod (VALAMERRE MUTATSZ), hogy kedves, udvarias emberek, de te nem érzel semmi 
különösebb vonzódást, ragaszkodást hozzájuk (VALAMERRE MUTATSZ). 
  
Tudod, nem tör rád a hirtelen kíváncsiság személyükkel kapcsolatban.  
  
Semmi vonzalom. Aztán vannak olyanok (ÖNMAGADRA MUTATSZ) akik gyorsan felkeltik az 
érdeklődésedet, hirtelen reakciót váltanak ki benned. Olyan, mintha azt éreznéd, hogy közelebbről 
is meg kell ismerned őt.(ÖM). Ez egy érdekes figura. (ÖM). Szinte az az érzésed, hogy a sors 
összeesküvése...megmutatta őt neked (ÖM) - találkoznod kellett vele (ÖM). 
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És kezded fontosnak érezni ezt a találkozást, rá tudnád áldozni minden idődet, csakhogy jobban 
megismerhesd (ÖM). Minden egyéb elhanyagolható lesz. A teljes biztonság meleg, bársonyos 
érzése, az izgalom enyhe bizsergése eluralkodik feletted...mintha meg akarnál nyílni előtte...mintha 
ki akarnál használni minden pillanatot, és minden vele töltött perc egy ajándék lenne számodra. Hát 
nem csodálatos?”  
  
„Olyan nagyszerű az, amikor egy mély kapcsolat néhány szóváltás után hirtelen alakul ki. 
  
Mintha te és ez a különleges ember (ÖM) egy üveggömbbe lennétek összezárva, és a külvilág egyre 
távolibbnak tűnne – és minden, ami közeledni próbál, az üvegfalba ütközik, meg is feledkezel 
mindenről – és ebben a gömböcskében, ezzel az elbűvölő személlyel (ÖM) végtelen lesz az idő és a 
tér. Mintha egy közös világot építenétek. Olyan jó érzés...amikor...ez történik...Velem ...ezt érzem 
magam is.” 
  
Két alapvető módszer létezik az érzelmek befolyásolására. És jó, ha a kettőt egyszerre alkalmazzuk.  
  

a_ Elmesélsz egy tapasztalatot (és ezzel befolyásolod a képzeletét és az érzelmeit) 
  
b_ Rákérdezel az értékeire ( így megismerheted belső világát, miként él meg különböző 
tapasztalatokat, és hogyan lehet a legjobban izgalomba hozni) 

  
Tegyük fel, hogy az értékei felől szeretnéd faggatni, pl. „Ha teljesen tőled függne minden, hol lennél 
most és mit csinálnál?” Amikor válaszol – pl. a tengerparton napozna, vagy egy párizsi kávézóban 
üldögélne – a két változat között cirkálj te is, és faggasd további kérdésekkel: ”Mi tetszik neked a 
tengerparton? A csábítás? A szabadság? Kaland? Vagy egyszerűen csak tested kényeztetése?” 
  
Ezek a kérdések minden esetben segítenek abban, hogy jobban megismerd őt, és ezután már 
testreszabott történetekkel szórakoztathatod, így a testi, érzelmi és erotikus hatás is sokkal 
erőteljesebb lesz. 
  
Képzeletét könnyen megragadhatod az alábbi kérdésekkel: 
  
„...Mit tennél legszívesebben? Hegyet másznál, a tengerparton sütkéreznél, agyagoznál, táncolnál 
vagy festenél? Mi az, ami igazán jókedvre derít?” 
  
De, hogy még jobban megismerd, mesélj neki saját élményeidről. Meglásd, ennek azonnali hatása 
lesz. Nem minden nő szeret azonnal beszélni önmagáról, és ezzel a módszerrel időt adsz neki, hogy 
bátorságot nyerjen. Ezért először egy Bevezető Magyarázattal próbálkozz, aztán mondd azt például, 
hogy: „A hajad egy barátomra, Seherezádéra emlékeztet. A minap sétálgattam vele és a Művészeti 
Múzeumba tett látogatásáról beszélgettünk. Egy fickó odalépett hozzá és így szólt... mesélte. ”De 
mondhatod azt is, hogy „Olyannak látlak, mint aki egy hatalmas sötét gótikus kastélyban lakozik, 
körülötted égő fáklyák árnyéka táncol a falon, finom fátyolszövet borítja válladat, és te tele vagy 
várakozással, minta azt éreznéd, hogy valami különleges dolog fog történni...”. Vagy: „Olyannak 
tűnsz, mint aki hosszú léptekkel végigsiet a kivilágított kifutón, tekinteted a végtelenben révedez, és 
érzed a körülötted levők sugárzó kíváncsiságát…” Vagy: “Mintha valami energiát sugároznál! 
Tekinteted oly fényes és élénk!” 
  
És ez újból hozzásegít ahhoz, hogy kiemeld megkülönböztető vonásait, amelyek megemlítésével, 
eltúlzásával igazi szóképeket alkothatsz.  
  
Ne aggódj amiért túl sokat beszélsz! Amikor belevágsz egy monológba, ő úgy értékeli, hogy te egy 
nagyon dumás fickó vagy, és ezt így is nyugtázza. Amikor pedig olyan dolgokról szólsz, amelyek 
izgatják, élvezni fogja a helyzetet és szívesen hallgatja az előadást.  
  
Értékeinek feltérképezésekor bármikor elkezdhetsz egy másik témáról beszélni, a két folyamat 
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váltakozásával érdekesebbé teheted a beszélgetést. Amikor már jobban megismerted, a témákat is az 
ő érdeklődési köre alapján választhatod meg, leírásaiddal tedd színesebbé az egyes értékekhez 
kötődő érzéseit. Tegyük fel, az illető hölgy imádja a tengerpart csábítását. Te pedig így szólsz:  
”Ez a csábítás valami nem mindennapi érzés... mint ez is,...amint mi ketten...Ez a belső csend, amit 
érzek, ez a csábítás... Elhallgatok és leáll az egész gondolkodásom... és aztán amit látok...és 
hallok...teljes figyelmet követel... nyugalom vesz körül...és egyre mélyebb hatások jelentkeznek... és 
amit látsz és hallasz...velem együtt...olyan, mintha...szívedbe, lelkedbe akarna költözni... egész 
mélyre...egyre beljebb és beljebb ... tudod, amikor ezt érzed....az az érzésed, hogy egyre 
elhatalmasodnak ... a dolgok, amiket látsz és hallasz, minden, ami a közeledben van...teljesen 
elborítja elmédet és lelkedet, belsődben egy űr keletkezik... érdemes volt várni...megérte... mert amit 
most látsz és hallasz könnyen, természetesen és ellenállhatatlanul jut el erre a helyre...ott benned... és 
amint megérzed, rájössz, hogy kellemes érzéssel van dolgod...ez a sors...és ezért... most...mi 
ketten...mert annyira kellemes ez az élmény... ez a beteljesülés... mély behatolás...érzéki... 
kielégülés...együtt...ez így igazi. És tudod, ezt érdemes átélni és életed, szíved, elméd, minden 
idegsejted, izmod és tested minden porcikája részévé tenni. Csodálatos dolog a csábítás, ugye?” 
  
Először azonban ajánlatosabb megteremteni a nyugalom és a teljes egyetértés érzését. Miután azt 
látod, hogy ellágyult és kedélyes lett a hölgy és szívesen hallgat téged, mélyebb érzelmekkel, 
érzékibb élményekkel is előhozakodhatsz. 
  

Második Fokozat: Izgalom 
  

Miután leírásaiddal, kérdéseiddel pörgésbe hoztad, valószínűleg tudni akarsz a kiváltott hatásról is. 
Számos módszer van arra, miként fürkészd ki ezt a hatást. 
  

a_ Mesélj mások izgalmas, transzcendentális illetve érzéki tapasztalatairól. „A hajad Katiéra, 
egy középiskolai osztálytársamra emlékeztet. Az evezés volt a hobbija. Tudod mit szeretett 
benne? Az érzést magát, azt, hogy evezhet. Olyankor melegséget érzett testében, egyre 
nagyobb forróság töltötte el...” “Annyira vicces, az emberek megérzései nagyban eltérnek 
egymástól. Te például Annára emlékeztetsz – ő az a barátom, aki ...” Az emberek általában 
mind fellelkesülnek, az ilyen és ehhez hasonló dolgok hallatán, figyelemmel követik 
előadásodat, tehát ezek a történetek arra is jók, hogy elhallgattassuk beszélgetőtársunkat, 
hogy aztán figyelemmel kísérjenek bennünket. Legjobb, ha a történeteinket egymás után 
mondjuk, fokozott érzelmi, érzéki leírásokkal színezzük, és egy keretbe ágyazzuk.. Amikor 
mesélünk valamiről, mindenféle elemzés nélkül elfogadja azt a hallgató – olyan a történet, 
mint egy ajándék, te is használd ki ezt az előnyét. 
  
Tudatalattijára, érzelmi állapotára, úgy tudsz határozott befolyást gyakorolni, ha 
történeteidben megjeleníted azt az érzést, amelyet Te akarsz kiváltani benne. 
  
b_ Sajátos érzéki leírásokkal legbelsőbb élményeit is előcsalagothatod – érzelmi állapotának 
belső metaforáit. “Aha, tudom, a csábítás csodálatos dolog. Amikor jelentkezik nálad a 
csábítás érzése és hogyan érzékeled? A fejedben? Szívedben? Gyomrodban?...Ja, a hasad. 
Meleg, vagy valami hűvös érzés?... Szóval hűvös. És ha színe lenne ennek az érzésnek, 
milyen lenne? Kék...az szép. Mi van akkor, amikor a tiszta csábítás hűvös, kék érzése elindul 
a gyomrod felől, egyre mélyebbre tart, szétterjed, és te teljesen feltöltődsz ezzel az érzéssel, 
ami még soha nem érintett ennyire mélyen, amit még soha nem éreztél? És hová vezet ez az 
érzés? Miután pontos képet kapsz az érzéseiről, érzékekre utaló leírásait próbáld eltúlozni, 
felnagyítani. Miért? Ezek a belső metaforák általában rendelkeznek egy iránnyal – egy olyan 
spektrumot követnek amely szerint számára sokkal kellemesebb lesz egy élmény felidézése 
ha te ráveszed arra, hogy mindazt tisztábban lássa, több részletre próbáljon visszaemlékezni. 
Valahogy így: bármi legyen az, ami egy bizonyos érzékelést még inkább érezhetővé tesz 
(nagyobbá, hangosabbá, keményebbé) számára is kellemesebb lesz ha sikerül meggyőznöd, 
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hogy a képet még tisztábban lássa. Vedd rá, hogy a kellemes élmény emlékképét kinagyítsa, 
színezze, a belső hangokat, zajokat kihangosítsa, rezonánssá, dallomosabbá tegye, a 
mellkasában, gyomrába, lábaiban rejtőző érzéseket melegebbnek, tartósabbnak érezze. 
(Mágikus ereje van ennek a megközelítésnek, olyan gyorsan és erőteljesen hat, hogy már-már 
Misztikus Erőt és bölcsességet tulajdonítanak neked.) 
  
c_ Érzelmi viharzás “Ó, igen, csodálatos dolog a csábítás. Nagyszerű és mélységes...amikor 
tudatosul benned...belsődben...és kezded megszokni. Amikor a csábítás...egészen tudatossá 
válik...hirtelen jó érzéssel tölt el annak felismerése...hogy megnyíltál...újabb csodálatos 
érzések befogadására. Most, hogy rájöttél...hogy tényleg jó helyen 
jársz...érzelmileg...most...itt...egy csodálatos élmény...előtt nyílsz meg...és érzed, hogy 
mélyen, legbelül... érzelmileg kitárulkozol...és befogadod az érzést...legmélyebb 
részeidben...halad...lelked mélyébe...és annál is mélyebbre. És amikor...ezt a különleges 
hangot hallod...valahonnan mélyről...letépsz minden álarcot, minden ruhadarabot... minden 
fölösleges cuccot...és így szólsz: ‘Igen, most ezt érzed, ez így természetes... most’…
aztán...hogy benned él ez az érzés...amely sorsod része, amely egy élmény, és biztos vagy 
abban, hogy hónapok múlva is mosolyogva fogsz visszaemlékezni.” 
  
d_ Élvezetes Analógia “Ó igen, a csábítás csodálatos dolog...velem...most...olyan, amikor 
igazi csábítást érzel, mintha egy erdőben sétál, és amit látsz és hallasz, az egyre szebb, mert 
nyitott vagy, és ez az érzés egy hirtelen ráébredés arra, hogy szíved egy kalitkába van zárva, 
és aztán kinyílik a kalitka ajtaja, és most annak a vágyát érzed, hogy végre megtaláld azt, 
amit keresel...” 

  

Harmadik Fokozat: Szexualitás 
  
Miután megteremtettél egy kapcsolatot azzal, hogy visszatükrözted egyes mozdulatait, különböző 
érzések leírásával megteremtetted a nyugalmat körülötte (történeteid általában másokról szólnak), és 
saját értékeléseiddel felkavartad érzéseit, ideje belekóstolni a csábítás erotikus részébe is. 
  

a_ Erotikus hasonlatok. Olyan érzelmi és testi állapotok leírásai, amelyeknek van legalább 
egy olyan összetevője, amelyet összefüggésbe hozhatsz az aktussal – magába foglal 
nyomulást, szopogatást, kitágulást, behatolást, kitolást, döfést, felhevülést és nedvesedést, 
orgazmusszerű kitörést vagy ritmikus mozgást stb. “Amikor elhatalmasodik feletted a 
csábítás érzése, a gyönyörűség fátyla mögül látsz mindent, isteni eledel, szűrt nektár lesz a 
poharadban,  rápillantasz, és tudod, hogy mind kiiszod azt, és ettől az érzéstől még 
izgatottabb leszel, legdicsőségesebb részeddel még közelebbi kapcsolatba kerülsz, mert 
tudod, hogy ennek az édes... ragacsos finom eledelnek...a szopogatása...nem más...mint az a 
felhőtlen öröm... amelyre most éppen szükséged van.” “Amikor valakivel kapcsolatban ilyen 
érzéseid támadnak, és ezt a csodát mind átéled, az illető személye közelsége egyre nagyobb 
hatással lesz rád, illata magával ragad, lelked mélyéig hatol, egyre mélyebben, csak az 
érzésre figyelsz. Szinte teljesen elveszíted öntudatodat. Tested felmelegszik, majd 
fokozatosan, mint a viasz, olvadozni kezd, és minden perccel közelebb kerülsz lényedhez, és 
minél közelebb érzed az élményt, és elfogadod azt, hogy soha nem éreztél még senkivel így, 
szíved megnyílik, kitárul arra a szeretetre, és kapcsolatra, amelyet magadba akarsz örökre 
zárni, lelked legmélyére.”  
  
b_ Utalások a Szexuális Ajánlatra. Ezek általában olyan javaslatok, amelyek valaki felé 
irányulnak - egy történet szereplői felé, például. „És amikor azt érzed, hogy tied ez a mennyei 
eledel, belekóstolhatsz, az élmény annyira hatalmas, megtagadhatatlan és ellenállhatatlan 
lesz, hogy már látod a pohárban a szívószálat is, amely arra vár, hogy birtokodba vedd, és 
megszólal: „Ezt akarod. Ezért az élményért vagyok most én itt, veled, vegyél a szádba, és 
szívjál”  „ ...A buli közepén lehettünk, amikor egy fickó odaszólt Melindánakn, -
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rendelkezhetsz felettem. Ez ellen küzdesz minden félelmeddel, de tested elfogadta azt, ami 
most történni fog. Érzelmeid is velem vannak. Most elmegyünk az autómhoz, ott 
megszabadítalak minden ruhádtól, és birtokomba veszlek, és mivel most csendben vagy, azt 
jelenti, hogy te sem vagy ellene, megadod magad, mert tudod hogy jó lesz velem.’” 
  
c_ Szexis történetek. Mesélj neki szerelmes történeteket titokzatos idegenek vad és szerelmes 
együttléteiről. Minél több történetet mondasz, annál jobb. A kiváltott érzelmi állapotokért 
figyelemfelkeltő, élvezetes idézeteid tehetők felelőssé. 
  
d_ Szexis viccek. Az ilyen típusú vicceknek kellemesen izgató hatásuk van, további előnyük 
a humor, amely lerombolja az előítéleteket, fenntartásokat. Amikor megnevetteted, 
tagadhatatlanul is azt bizonyítod, hogy képes vagy érzelmeket kelteni benne, és el tudod érni 
azt, hogy levetkőzze berögzött óvatosságát, védekező magatartását.  

  

Negyedik Fokozat: Kapcsolat 
  
Mielőtt bármit is tennénk, jó ötletnek tartom kimozdítani őt a megszokott köréből,. De erre nincs 
minden esetben szükség... 
  

a_ Az Érzelem Lokalizálása. Azért, hogy testileg is megérinthessük, kérdezzük nyugodtan 
meg, hol szokott bizonyos érzéseket érezni. “Amikor X érzés tölt el, hol kezded azt 
legelőször érezni? Itt? Here?” {MUTASS A FEJEDRE} “Itt?” {MUTASS A SZÍVED 
FELÉ} “Itt?” {MUTASS A HASADRA} Meglásd, ilyenkor tényleg izgalommal töltöd el, 
mutathatsz pusztán csak viccből a lágyékod felé is, ilyenkor fontos, hogy hozzáfűzd azt, hogy 
csak a poén kedvéért tetted, valahogy így: “Csak vicc volt!”. Mindenképpen próbálj meg 
valami olyant mondani, aminek hatására megérinti testét, rámutat arra a részre, ahol bizonyos 
érzések jelentkezni szoktak. Ha csak mutatja, vagy még azt sem teszi, valószínűleg nincs 
felkészülve a testi kontaktusra. Másrészt, amit magam is furcsának tartok, amikor válaszol 
kérdéseidre és megérinti testének bizonyos részeit, testi közeledésedet elviseli azon a ponton. 
Ha például azt mondja “A szívem,” és a szíve fölé teszi a kezét, miután elveszi onnan kezeit, 
tedd te is oda és kérdezd meg, “Meleg vagy hűvös érzés?” Figyelmen kívül fogja hagyni az, 
hogy a kezed a mellkasán vagy éppen a mellén van, a válaszadásra figyel. Ugyanilyen 
alapon, ha megkérdezed, honnan indulnak bizonyos érzései, és ő egész mellkasán végighúzza 
kezét, valószínűleg nem fog megrettenni amikor te is hasonlóképpen közeledsz – de ne 
csinálj nagy ügyet a dologból, próbálj inkább komolyabb kérdéseket és leírásokat kigondolni. 
  
b_ Testi képek, hasonlatok. Érzelmeit, belső élményeit a testi kontaktus ürügyéül érintsd 
meg. Győzd meg, hogy olyan képzelje el, amint két lábnyira ül maga előtt, és miután 
megalkotta a képet és megtapasztalt néhány érzést, derekánál vagy vállánál told előbbre, arra 
a helyre. Ezzel elmélyülhet az előzőleg kialakult kellemes érzése, és te is megsemmisítetted a 
testi korlátokat. Így már nyugodtan használhatod a trükköt, amit Richard Bandler horgonynak 
nevez, a nőben kialakult kellemes érzések fokozására. Emlékeztetheted egy korábbi kellemes 
élményére, ilyenkor érintsd meg valamelyik karját. Mondd azt, hogy amikor lassan 
csúsztatod ujjaidat felfele, érzései is úgy sokszorozódnak, és minden egyes gondolat 
felvillanásával megkétszereződik az érzés intenzitása. Nagyon erős érzelmeket lehet kiváltani 
ezzel a fogással, testének megérintésével pedig valami mély nyugalom telepszik rá. 
  
c_ Testi Ajánlat: Amikor mindent el akarsz érni, használd a Verbális Csatározást – olyan 
dolgokat mondj, amelyeket érzékek segítségével ellenőrizni fog, vagy amelyekkel ő is 
egyetért – ezzel emeled retorikád hatását, fokozod az érzelmi hatásokat. (“Alig hogy 
találkoztunk...Semmit nem tudok korábbi életedről...Nem voltam ott, amikor születtél...És 
most ülünk ebben a kávézóban...És neked barátod van...És úgy érzed, vannak beteljesületlen 
álmaid” ) és aztán világosan felajánlkozol (“…Szóval, most tagadhatatlanul is bennem van ez 
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az erős érzés...hogy egymás testét megismerjük...a sors úgy akarja, hogy most 
szeretkezzünk...te is érezni akarsz engem, most....én is közelebbről szeretném érezni 
energiádat...amint azok elhatalmasodnak...mert tudom, hogy nagyon heves tudsz te lenni...” 
  

  
Összefoglalás: 
  

1. Bemelegítés: Fokozott figyelem 
  

c. Tükrözd vissza minden mozdulatát 
d. Figyelemfelkeltés-bevezető magyarázat 

  
2. Első Fokozat: Nyugalom 
  

d. A nyugalom érzésének leírása 
e. Tudd meg a hölgy nyugalommal kapcsolatos tapasztalatait 
f. Ismételd az a és b pontokat, amíg ő egészen ellazul 

  
3. Második Fokozat: Izgalom 
  

d. Az izgalom élményének leírása 
-intenzitással és érzelmi meghittséggel járó fokozódó hatások  
e. Tudd meg a hölgy izgalommal kapcsolatos élményeit 
f. Ismételd az a és b pontokat, amíg ő eléri a megfelelő izgalmi állapotot 

  
4. Harmadik Fokozat: Nemiség 
  

b. Mesélj erotikus hasonlatokkal, mondj erotikus történeteket, idézeteket, vicceket 
  
5. Negyedik Fokozat: Testi kontaktus 
  

d. Külső nemi szerveinek megérintése 
e. Testi mutatványok és hasonlatok a testi kontaktus megteremtése előtt. 
-a szex nonverbális felvezetése 
  
c. Verbális iram, Hipnotikus Tempó a szexuális ajánlat hatásának megszilárdítására 
  

Megjegyzés: A “Leírás” magába foglalja az eddig elsajátított hipnotikus eszközök és példák 
alkalmazását. 
  
Köszönöm az érdeklődést. Megjegyzéseidet, visszajelzéseidet, kérdéseidet, kalandjaidról szóló 
beszámolóidat az nicholas@szexualisfelizgatas.com címen várom. 
  
  
 

ELSŐ MELLÉKLET - SZÖVEGKÖNYV MINTA a SZEXUÁLIS 
FELIZAGTÁSHOZ, v. 2.0 

  
Minden szünetnél, számolj magadban ezrével, Kétezer, Háromezer vagy Négyezerig. 
Minden egyes téma előtt gondold azt, hogy egy barátod véleményét közvetíted “Egy barátom, 
Zsuzsa mesélte...”  
  

NYUGALOM/B ÉKE/CSEND 
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“Amikor igazán nyugodt vagy…” 
  
“Mintha minden rádtörne és meg akarna semmisíteni, vagy ami korábban nagy és fontos volt most 
egészen eltörpül, mintha teljesen eltávolodna, mintha elállna a lélegzeted. És mivel elállt a 
lélegzeted, tökéletesebben értékeled és érzed a dolgokat...és ha lelassul az idő...és azt veszed észre, 
hogy többet tudsz...erről a dologról (ÖNMAGADRA MUTATSZ)...a dolog, amire koncentrálsz 
(ÖNMAGADRA MUTATSZ)…minden, amit látsz…és hallgatsz ( ÖNMAGADRA MUTATSZ) …
mert minél jobban koncentrálsz, annál nyugodtabb vagy…annál nyitottabb leszel arra….hogy 
megtapasztalj és értékelj…az idő lassulása miatt minden…olyan lesz, mintha belsődet meleg 
nyugalom árasztaná el, mint a juharszirup...elönti egész testedet...velem...ezt magam is érzem...ez a 
nyugalom tölt el, ezt érzed te is karjaidban...vállaidban...lábaidban... szívedben...ez az élmény 
(ÖNMAGADRA MUTATS) …megnyugtat...új ismeretekre teszel szert...amelyeket értékelni 
fogsz...és nagyra fogod értékelni. 
  
“Olyan a nyugalom, mint amikor a tengerparton üldögélsz egy hűvös reggelen, és meleg ruhákba 
burkolózol...ruháid melegét átveszi egész tested...minden hullám távolinak tűnik...egészen 
békésen...bukfenceznek a hullámok...a madarakat nézed...és hallod hívásukat...hallod a hullámok 
csapásait...és érzed ezt a mélységes csendet...mintha az idő maga lenne a 
hullám...végtelenségével...te megnyílsz....és érzékeled a nyugalmat...a csábítást...ezt a belső 
békét...megtanulsz együtt élni...csatlakozni...új dolgokhoz az életben {ÖNMAGADRA MUTATSZ}
…” 
  
“A nyugalom…velem {ÖNMAGADRA MUTATSZ}…személyesen…olyan, mintha valaki 
ismeretlennel találkoznál…és beszélgetnél vele {ÖNMAGADRA MUTATSZ)...Gondolataid 
áramlásai lelassulnak...és a percre figyelsz...és amit most mondasz...visszhangzik benned...és minél 
inkább koncentrálsz...annál jobban kapcsolatba kerülsz önmagaddal…úgy, hogy teljes béke és 
biztonság vesz körül...ahogy az illető energiáját meleg napsütésként érzed csupasz bőrödön...mint a 
zene, mely belopózkodik a szívedbe...megérinti belső világodat...lelassítja az idő kerekeit...és te 
maglátód...méltányolod.…tanulsz tőle...kapcsolatba kerülsz vele {ÖNMAGADRAMUTATSZ}…” 
  
„Néha olyan megnyugtató tud lenni valaki, mintha a hangja köréd tekeredne és felmelegítené tested 
minden részecskéjét, mint egy puha kabátka, egy takaró, vagy a tűz melege, jelenléte olyan, mint a 
meleg szauna, vagy fürdő, amelyben most egyedül elmerülsz, és érzed amint a fürdő helyet ad egy 
másik embernek és rájössz, hogy minden részeddel, még azzal is, amelyről már régóta 
megfeledkeztél érzi és sóvárog ezért az élményért, megnyílsz a melegség és az ölelés hatására, és 
magadban érzed a forróságot.” 
“Amikor ezt a nyugalmat érzed, egy erős, sokatmondó kapcsolatalakul ki...velem...ilyen az igazi 
nyugalom is...” 
  

IZGALOM/LEHET ŐSÉG/KAPCSOLAT 
  
“Barátom, Janet szokta mondani, amikor teljes nyugalom veszi körül mindig felmerül egy kapcsolat 
lehetősége...” 
  
“Ha arra gondolok, hogy...most...velem vagy...személyesen...azt érzem, hogy ez a nyugalom 
lehetőséget ad arra, hogy…kitárulkozz…megnyílj…akár a szárnyak.. vagy egy könyv 
borítója...Annyira nyugodt vagy...most velem....mintha érzéseiddel...érzelmeiddel...csodákra 
figyelnél...jó dolgokra...amelyek belédívódnak...érzelmileg...megérintenek...és minél 
kényelmesebben, nyugodtabban érzed magad...velem...annál csodálatosabbnak tűnik ez az élmény... 
ugye?”  
  
„Amikor ez a nyugalom közénk telepedik...olyan ...mintha átölelne a csend....betakarna...mint egy 
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puha takaró...és amikor velem vagy...azt érzem...hogy valaki különleges személy társaságában 
vagyok...aki felmelegíti lelki világomat...jelenléte biztonsággal tölt el...kedveled őt ...feldob a 
társasága....megnyílsz...és szinte együtt úszol...velem...lebuksz a mélybe...velem együtt...egyre 
mélyebbre jutsz...a meleg és végtelen óceánban...és látod a kék vizet...csodálatos színeket...egy 
mesevilágot....csendben vagy...kihallatszik a szívdobbanásod...és egyre jobban 
ragaszkodsz....Hozzám... Ez a látvány...ez a belső kapcsolat...jééé...ez tényleg hatással lesz 
rád...valahogy másként foghatni...jobban kitárulsz...mert ez a nyugalom és kényelem...velem...olyan, 
mintha...egyre több részletet szeretnél velem megosztani...abból az izgalomból, amit most 
érzel...velem együtt...a sors akarja, hogy befogadd...mindezt...és azt mondom magamban: Ez a 
helyes...valami...erről szól az élet...érzed te is, ugye?” 
  
„Velem...amikor igazán megnyugtat valaki társasága, és egyetértésben van...köztünk...olyan...mintha 
azt idő teljesen lelassulna...és te csak egy ajtót bámulnál mereven...hirtelen kitárul az ajtó...izgalmat 
érzel...energiák áradnak feléd...ettől a személytől...egyre jobban érzékeled annak lehetőségét...hogy 
egy kapcsolat kialakuljon...köztünk...egy mély érzelem...ami felmelegít...kényeztet...felfrissít...egyre 
jobban ragaszkodsz hozzám...érzékeled a fénysugarakat...amint szétszóródnak a szíved tájékán...mint 
egy virágszál...amint kitárja szirmait...hogy beigya a nap sugarait...te is egyre közelebb kerülsz ehhez 
az emberhez...hozzám. Ez a közelség...egy csodálatos világ...bűvös...üveggömb... odakint.. 
minden .kicsi, távoli és közhelyszerű...idebent...te és ez a személy...egyre jobban kötődnek 
egymáshoz...együtt...teljesen megnyílnak...megosztják egymással mindenüket...egybeolvadsz a 
másikkal...érzelmileg...ahogy ő belédhatol...és új helyeket kutat fel...aranyszínű tereket...meleg 
érzéseket...mert ennek így kell lennie...velem, én ezt gondolom...” 
  
Minden percet úgy élj meg, mintha egy másik részeddel megnyílnál valaki felé, és tudomásul vennéd 
ezt a kitárulkozást, csodákat művelne veled ez a megnyílás, és egyre valószínűbbnek tűnik egy 
kapcsolat kirajzolódása abban az adott pillanatba. 
  

NEMISÉG 
  
“És amikor egész elmédben megnyílsz egy új lehetőség felé...kitárul tested...érzékeid...megnyílnak 
gondolataid...fokozódik az érzés...és én...bejárom minden részecskédet...lehullnak a 
lakatok...amelyek távol tartanak az érzelmektől...és ez a kötetlenség...ellenállhatatlan 
energia...lerombolja a korlátokat...és Nelli jut eszembe, egy barátom, aki elmesélte...amint egyszer 
levette a lábáról...egy vadidegen...és olyan vicces...hogy át tudjuk adni magunkat idegen 
személyeknek...Velencében járt éppen...egy múzeum előtt állt...amikor egy férfi, egy amerikai 
férfi...odalépett hozzá...és megkérte, hogy készítsen egy fotót róla. Átadta a fényképezőgépet...és 
ahogy a férfira nézett...valami különös vonásra lett figyelmes...erős önbizalmat 
látott...erőt...hatalmat...és ahogy elidőzött rajta tekintetével...egyre nagyobb nyugalmat érzett...aztán 
hirtelen feszültséget...kellemes feszültséget...izgalmat...szorítást a mellkasában....és előre érezte a 
fényképezőgép villanását. 
  
Miután elkészítette a fotót, a férfi megkérdezte, hogy járt-e már odabent...legbelül...érezte-e a 
mélység csodálatos érzését, és miután azt válaszolta, hogy még nem volt, a férfi bevezette...és az volt 
az érzése, hogy az erő és a határtalan önbizalom hullámzó energia...amely lerombolja szívének 
kapuit...elárasztja őt...és annak ellenére, elméje nemre intette...szíve olvadozni kezdett...az energia 
továbbra is tört és zúzott benne...és amikor a férfi rápillantott...amikor nyakán érezte kezének 
érintését...ajkain...szívén...testének minden porcikáján...arra gondolt, amit Barcelonáról hallott egy 
barátjától...Spanyolország...ahol az emberek letépik egymás ruháit...nyilvánosan 
szeretkeznek...mindenki szeme láttára...és elképzelte ő is, amint ez a férfi...ott éppen...a múzeum 
közepén...a falhoz szorítja...letépi ruháit...blúzát...és ő is lerángatja a férfi ingét...olyan 
erővel...amilyennel minden asszony tenné...azzal az energiával, amelyet minden asszony szeretne 
birtokolni...és ő ezt az energiát csak magának akarja...és minden amit látott...és hallott...és 
érzett...azon a helyen...a múzeumban...érezte amint a férfi keze...nyelve...cirógatja...ízlelgeti...eléri 
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testének mélységeit...azokat a részeket, amelyekről eddig még senki sem tudott...mintha az egész 
múzeum arra lenne hivatott, hogy rajta gyakorolt erejét világosan előadhassa...mindent amit a szív 
diktált...a testnek...a léleknek ’Enyém vagy és ki foglak használni’...És amint felfedezték...a 
múzeumot...egyre mélyebben...teljesebben...minden szögletét...sarkát...amit talán még senki nem 
láthatott...megízlelve...belekóstolva...szeretkezve...képzeletének legvadabb helyein...az összes 
múzeumban, ahol valaha is magfordult és nem tetszett...így szólt önmagához, ’Igen, épp erre 
vártál...ez a férfi érted van...éppen most itt” ...és a férfi hirtelen megszólalt „Elérkezett az idő” és a 
szállodáig meg sem álltak...és a szex annyira jó volt vele, annyira fantasztikus...hogy azt érezte, hogy 
él...és szabad...és teljesen átalakult az önmagáról alkotott képe is” 
  
„Egy barátom mesélt egyszer egy amerikai gyógyítóról. Amikor találkozott vele, érezte amint feléje 
áradnak az energiák...és az ellenállás, a bizonytalanság, amit általában akkor érzett, amikor valaki 
megtetszett egy kis gömböcskévé vált, amely egyszerre elkezdett zsugorodni, majd végképp eltűnt 
  

� megmutatta ezt a hőn áhított beteljesülést, a helyet, amely arra vár, hogy energia töltse el  
� érezte amint fokozódik érzékenysége  
� mintha energiák csiklandoznák idegeit  
� mintha szíve felmelegedne és olvadozni kezdene  
� alapos volt, mélységes és letagadhatatlan, amikor kibontotta haját, egyik fonatot a másik után  
� végig kigombolta blúzát  
� mintha minden leomlott volna, ami azelőtt távol tartotta őket egymástól, és érezte amint egész 

valója, testének minden része felmelegszik ettől az erőtől, ettől az energiától, amiben teste 
sütkérezik  

� amikor vágya, szenvedélye mint a gátnak ütköző vadvizű folyó cselekvésbe kezdett, és ő 
belenézett a férfi szemeibe és kezdte kigombolni blúzát  

� amikor szeretkezni kezdtek, gleccsert érzett a szíve táján – megrepedt és olvadni kezdett és a 
szabadság langyos szellője, az eddig ismeretlen erő varázsa lebegte körül testét  

� olyan volt, mintha egy új fejezet kezdődött volna életében  
� arra emlékeztet, amikor egy barátomat rabszolgának nézték  
� egy buliban volt és a férfi odalépett hozzá  
� furcsa kinézete—szűrkés hajú, középkorú, alacsony növésű, kimondottan csúnya volt  

és így szólt “tudom, most ezt nehéz bevallani, de ön valami újat, erőteljest szeretne 
megtapasztalni ott legbelül” 

� “szeretne ellenállni a kísértésnek, de utána úgyis megadná magát”  
� “akarja, hogy egy hatalmas erő elsöpörje”  
� “egy szíjat érez a csuklóján”  
� “letérdel és könyörög”  
� “és elképzeli, hogy az én rabszolgám”  
� “és Mesternek szólít engem, parancsomra megválik minden ruhadarabjától”  
� “Odakint vár az autóm és elképzeli, hogy mi most kettesben elhagyjuk ezt a helyet, beülsz az 

autómba, és megadod magad a teljes eksztázis érzésének”  
� “mert tudod, hogy már most is érezni akarsz”  
� “ma éjszaka ki fogsz engem szolgálni”  

  
Egy barátom mesélt egy buliról. Utolsó pillanatban visszahívták a barátját az irodába, és a barátom 
azon találta magát, hogy élete párja tőle távol van, és az jutott eszébe. ”Egy burokba vagyok zárva és 
csak tettetem a boldogságot. Lehetnék fény, és vidámság és mégsem vagyok az...” Pár óra múlva 
néhány fickó került a közelébe és elkezdtek dumálni. 
  
Először repesett az örömtől, de óvatos volt. Egyik közülük mindenféle furcsa történeteket mesélt –
vegyész volt, az atom szerkezetét osztotta, a kémiai molekuláris reakciókat, amint a dolgok 
egybeolvadnak, aztán mesélt fizikai törvényszerűségekről, gravitációról stb. – bonyolult tudományos 
eszmefuttatás volt az egész – de mégis, ahogyan beszélt, azt volt az érezése, mintha testének minden 
része felélénkülne, és fellángol valami eddig ismeretlen erős szenvedély. Csak beszéltek és 
beszéltek, amíg aztán kezébe vette a dolgokat, az irányítást, és azt mondta, szeretne valamit elhozni a 
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kocsiból és arra kérte a férfit, hogy kövesse az autóig. És ott aztán elcsábította, és elmondta, hogy ez 
volt élete legfelszabadultabb, legőrültebb élménye. 
  

  
Túlvagy az életen; Csodálkozol, hogy az élet;  A te életed;  A tested  Enyém;  Lelked;  Megérzi;  A 
kapcsolatot;  Ezt a különleges kötődést;  Amely értelmet ad a dolgoknak;  A kapcsolatnak;  
Tapasztalatnak;  Összetartozásnak  Most;  Velem;  
  
Az élmény;  Ahogy én látom;  Eluralkodik szomorú perceiden, magányodon;  Hogy nincs egy olyan 
valaki az életedben, aki boldoggá tudna tenni;  Ahogy ő beszélne;  És megérintené belső világodat;  
Amelyet még ember soha nem érzett ennyire;  Le fogja vetni rólad;  Azokat a régi téveszméket;  És 
megérted, hogy a fájdalom és magány percei;  Tettek ennyire nyitottá;  Hogy kitárulkozz;  És most 
örömmel töltsön el a feleszmélés;  Hogy milyen nagyszerű dolog érezni;  Ezt a fokozódó;  Növekvő;  
Mély érzetét;  Az összhangnak;  A feltétel nélküli magadásnak;  Az együttlétnek 
  
Most;  Ezzel a személlyel;  Energiával;  És szavakkal;  Előbbre jutsz;  Belső világod mélyére;  Új 
érzések kerítenek hatalmukba;  Dzsungelek, ingoványos mocsarak, völgyek;  Óceánok és hegyek;  
Sötét kontinensek;  Szűz földek;  Számottevő gazdagsága;  És érzed amint;  A kontinensek minden 
harmatos virágszála;  Elkezd növekedni;  Kinyílik, hogy magába fogadja;  A nap lüktetését;  
Megérezze a nap erejét;  Amint az beléje hatol;  Minden szavával egyre mélyebbre;  És szíved 
minden dobbanása egy focilabda pattogása;  Ezen a szűz földön;  ahol valaki kezében egy zászló 
lengedez;  És mindenfelé titok vesz körül 
  
Ahogy a völgyek frissességükkel megnyílnak előtted kincseikkel;  Ezeknek a kincseknek azonban 
csak akkor van értékük;  Ha megosztod őket valakivel;  Amikor a felfedezés vágya;  A csodára való 
kiéhezés;  A megadás élménye;  Ennek a különleges embernek; Aki most egészen közel áll; Egy 
zászlót visz magával; Ezen az ingoványos, nedves szűz talajon 
  
És körülötte minden megborzong; És az épülés kellemes érzése; Valami csodálatos dolog; Tölti el 
ezt a világot.; Mert ez a fajta kötődés; Ez a közlési mód; Ez a tapasztalat; Pontosan az, amely 
megérint; Amire eddig vártál; Egy különleges élmény 
  
És tudod, most ezután még csodálatosabb lesz.; Velem; Ezért érdemes élni, az ilyen élmények teszik 
széppé az életet.. 
  
  
  

MÁSODIK MELLÉKLET: A Rózsaszín ű Elefánt Elv, avagy Miként lehet 
szavakkal élményeket, érzéseket teremteni 

  
A nyelv egy eszköz, amivel rávehetjük a hallgatót, hogy rózsaszínű elefántokra gondoljon. 
Például: “Mernék fogadni, hogy elő tudom idézni benned azt, hogy rózsaszínű elefántokat láss 
magad körül.” 
  
Hogy megértsd ezt a kijelentést, természetesen te magad is rózsaszínű elefántokat kell láss magad 
előtt. Ez a gyerekes butaság valami általános hasznosságra tanít: 
  
A beszédnek hatalmas befolyása van. Láttat, elgondolkodtat, megéreztet dolgokat. 
  
Azért, hogy megértsünk néhány fogalmat, rövid ideig át kell fordítani azokat érzéki tapasztalatokra. 
A szavak egy képet kell felidézzenek, egy hangot, vagy érzést, egy ízt, vagy illatot – egy olyan 
horogra van szükség, amelybe beakad az a bizonyos fogalom. A szavak asszociációkat képeznek.
Minél inkább meg akarod érteni a leírást, annál inkább ki akarod próbálni te is az illető élményt. 
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Ezért, ha valaki valóban beleéli magát az általad elmondottakba, és jól elő tudod adni azt a bizonyos 
jelenséget, a hallgató abban az élményben részesül, amelyet te magad akartál előidézni benne. 
  
Ahhoz, hogy valaki megtapasztaljon valamit, csak le kell írni gazdagon, részletesen az illető 
élményt.  
  
Valahogy így gondolkozz te is: Ha végighallgatsz valakit, aki a szerelemről beszél, valószínű te is 
felbátorodsz és a szerelmet keresed önmagadban, ugye? Eszedbe juttathatja azt is, amikor legutoljára 
szerelmes voltál? Megérezteti veled az érzést, amit akkor éreztél?  
  
A Rózsaszínű Elefánt Elve a következő: A beszéd belső élményeket nyújt. Ahogy érzékeinkkel 
megtapasztaljuk a környező világot, az eseményeket is olyan a fogalmakkal írjuk le, amelyek 
hűen tükrözik a korábban látottakat, hallottakat. Minden bizonnyal más érzés alakul ki a 
hallgatóban, amikor kijelentjük, hogy „Láttam az óceánt”, mint amikor azt mondanánk „fehéren 
habzó óriási kékeszöld hullámokat láttam.” Más reakció alakul ki a hallgatóban, amikor azt mondod 
neki, hogy „óriási kékeszöld hullámokat láttam, a napfény mintákat rajzolt rájuk és csillogtak, akár a 
kristály - lágyan kavarogtak, fehér habos krémet kavartak.” Ez a legutóbbi kijelentés talán 
abszurdnak tűnik (de a beszéd hatása nagyban különbözik a leírt szóétól), gazdagabb tapasztalatot 
jelent ezáltal erősebb hatással lesz a hallgatóra. 
  
Ráadásul, egy részletes leírás - egy kék székről szóló történet, nemcsak egy egyszerű szék leírása, 
egy meleg szoba, illetve egy közönséges terem, egy szoba, ahonnan nem egyszerű zaj, hanem 
csilingelő hangok szűrődnek ki a hallgatót egy másik helyiségbe csalogatják, abba a szobába, 
amelyet előzetesen lefestettél neki. Egy új élményt él meg. 
  
Amikor pedig egy érzelmi tapasztalatról szólsz – bűvöletről, izgalomról, szerelemről – utasításokat is 
adsz, miként kell ezeket megélni. Amikor egy élményt említesz, a hallgató arra gondol, amikor ő 
maga is átélte azt, vagy szemtanúja volt egy hasonló eseménynek, vagy egyszerűen elképzeli milyen 
is lehet az illető tapasztalat. Minél jobban megérzi a hallgató az illető élményt, minél nyitottabb 
abban a pillanatban, annál engedékenyebben követi parancsaidat, útmutatásaidat és tapasztalja meg 
az általad elmesélteket. És ha valóban jól elő tudod adni a helyzetet - ha alkalmazod azokat a 
technikákat, amelyeket a későbbiek során bemutatok - a hallgató beágyazza az érzéseket saját 
lelkivilágába, a beszélgetés pedig befolyásolja döntésében, érzéseiben, hitében.  
  
  
  

HARMADIK MELLÉKLET: Bels ő Igazodás avagy, Hogyan Viselkedjünk, 
hogy Igazi Tartalmat Kapjon Mondanivalónk 

  
A külső igazodáshoz hasonlóan - a hallgatóval való külső azonosulás és egyetértés - növeli a hallgató 
biztonságérzetét, fogékonyságát, belső azonosulását - azzal, hogy verbális illetve nonverbális 
üzeneteitek hasonlóak - megbízhatóbb, vonzóbb, meggyőzőbb lesz személyed is.  
Szavaidat hangod támasztja alá leginkább, testtarásod, mimikád és gesztusaid szintén segítségedre 
vannak. Például, ha izgatottá akarod tenni a hallgatót, te magad is tűnj izgatottnak. Szemeid, 
arcod is erről árulkodjon, tested is ezt tanúsítsa, hangod, beszédritmusod ugyanez az izgalmat 
mutassák. 
  
Minél hitelesebb az előadásmód, annál nagyobb a hatás. 
  
Ha izgalomról beszélünk, és ijedt arcot mutatunk, a kísérlet kudarcba fulladhat. 
  
Mielőtt megjelenítesz egy érzést, először te magad éld át azt. Ha jól látszik rajtad egy bizonyos 
érzés, mások is bátorságot kapnak az illető érzés megtapasztalására.  
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A BELSŐ IGAZODÁS ÖSVÉNYEI 
  
Íme néhány ösvény a Belső Igazodáshoz - egy fokozott reakció kiváltásához próbálkozz az 
alábbiakkal: 
  
  

a. Amikor egy érzelmi állapotot jelenítesz meg, bizonyítsd is azt. Ha zárkózottságról, 
tartózkodásról beszélsz, dőlj hátra, karbatett kézzel ülj, fogd vissza magad, hangodat; ha 
izgalomról beszélsz, dőlj előre, húzd ki magad, és erőteljes hangon magyarázz. 
  
b. Amikor bizonytalanságot akarsz, azt akarod sugallni, hogy a témával kapcsolatban 
bizonytalan és zavart vagy, szintén erős hangon szólj. Ilyenkor, a hallgató ösztönösen arra 
vár, hogy levidd hangodat, és mivel nem ezt teszed, kétségei merülnek fel a hallottakkal 
kapcsolatban. 
  
c. Ha azt akarod, hogy engedelmeskedjen szavaidnak, és higgyen neked, vagy valamit igazán 
megtapasztaljon, vidd le hangodat.  
  
d. Élj a gesztusok játékával, gesztikulálj, amikor kijelentéseid legfontosabb szavait kiejted 
szádon, úgy időzítsd ezeket a mozdulatokat, hogy időben kitartsanak addig amíg az illető szó 
elhangzik Lassíts a beszédeden—a tempón, annál nagyobb lesz a hatás. 
  
e. Lassítsd a beszéded tempóját – a tempó hatással lehet a szavak kifejezésére' 
benyomás: minél lassabban beszélsz, annál nagyobb nyomatéka van mondanivalódnak! 
  
f. Amikor valami elvont fogalom kerül szóba, néha emeld fel tekintetedet, mintha 
elgondolkoznál valamin. Ezzel azt sugallod, hogy mélyen a gondolataidba merülsz, és 
különös módon, a hallgató felé egy meghívást intézel, hogy ő is veled együtt érezzen. 
  
g. Amikor egy élményről, egy kézzelfogható tapasztalatról beszélsz, lassíts a beszéd 
ritmusán, hajtsd le lassan a fejed, és abban a pillanatban úgy beszélj, hogy tekintetedet a föld 
felé irányítsd. 
  
h. Miután egy fokozott érzelmi állapotról beszéltél, túrj bele a hajadba. 
  
i. Annál határozottabbnak tűnsz minél nagyobb mozgásteret követelnek gesztikulációid. 
Magyarázat közben minél inkább eltávolodnak karjaid mellkasodtól, annál magabiztosabb és 
határozottabb leszel a hallgató számára. Ne aggódj amiért esetleg nagyképűnek tűnhetsz, 
széles gesztikulációiddal közelebb kerülsz ahhoz, amit ki akarsz fejezni, és ezért 
természetesen meggyőzőbb lesz mondanivalód is. 

  
Végül, gondolj arra, hogy tested és a téged körülvevő tér egy egységet képez. Ez az egység 
tökéletesen igazítható bizonyos érzelmek kifejezéséhez. Tested egy eszköz – megengedheted 
magadnak, hogy a kiválasztott érzelem irányítsa mozdulataidat, a nyugalmat. 
Azok a részeid, amelyek nem igazodnak verbális üzenetedhez, tompítják és elfojtják az illető 
üzenetet. 
  
Ezek a minden logikát nélkülöző verbális előadások a nüánszok. 
A karizma, energia, vonzás mind-mind nonverbális nüánszokkal társítható kockázat. Ha el akarod 
kerülni mások figyelmét, kerüld a nüánszokat is. Ha azonban középponba akarsz kerülni, 
felsőbbrendűséget akarsz kivívni magadnak, gyakorold azt.  
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Néhány tanács:  
  
Amikor egy fehér-fekete, kétválasztásos helyzetet akarsz sugallni, odaillő gesztikulációval, lemondó 
mozdulatokkal támaszd alá azt. Amikor a lehetőségek egész sora áll rendelkezésedre, használj 
fesztelen, gyors gesztikulációt - például tárd szét karjaid. 
  
Ha nyitottságot és önbizalmat akarsz sugározni, húzd ki magad, terpeszd szét lábaidat.  
Ha aggodalmat, sebezhetőséget akarsz sugallni, egyik karodat, kezedet emeld magad elé, tedd 
keresztbe lábaid, vagy bokáid. Egy pillanatnyi gesztus megteszi majd a hatását. 
  

Hangodat változtasd, színezd, ne csak halkítsd vagy hangosítsd beszéded, hanem hangszíned 
játékával is próbáld befolyásolni a hallgatót. Legyél rikácsoló és csendes, gyors és lassú, alapos 

és szótagokat elnyelő. Minél szélesebb skálán játszol, annál nagyobb lesz szavaid súlya. 
  
Amikor nevetsz, szemeid körüli izmaid lazuljanak el legelőször. 
  
Kezeiddel próbáld körülrajzolni a témát. 
  

GYAKORLAT 
  

a_ Szentelj egy napot arra, hogy megfigyeled az emberek reagálását az őket ért különféle 
hatásokra. Tanulmányozd gesztikulációjukat. Milyen testtartással válaszolnak különböző 
szavakra, gesztusokra, a hangszín változásaira? Milyen hangon beszélnek? Milyen 
gyorsasággal? Mennyire tükrözi az arc a mondanivalót?  
  
b_ Áldozz egy napot arra, hogy nyersen kommunikálj. Mindenféle gesztikuláció nélkül. 
Mozdulatlan arccal. És figyeld a hallgató reagálását. 
  
c_ Tölts egy napot úgy, hogy jól meggondolt gesztikulálással fűszerezed mondanivalódat. 
Beszélj gyorsan, aztán hirtelen lassíts a tempón. Változtasd testtartásodat. Társalgásaidban 
legyenek nüánszok, amelyek drámai hangvételt adnak a beszédnek és megerősítik a 
mondanivalót, illetve használj olyan nüánszokat, amelyek ellentmondanak kijelentéseidnek. 
Például egy beszélgetés során ha azt mondod „Te és én”, mutass magad illetve a másik 
személy felé, másrészt ha ugyanezt mondod, mutass lazán bal- majd jobbfeledre. Vagy 
mondd, hogy Igen, mély, rezonáló hangon, nyomatékosan bólogatva, és aztán hasonlítsd 
össze azzal, amikor úgy mondasz Igen-t, hogy emeled a hangot a szó végén, miközben 
fejedet jobbról balra mozdítod. 
  
Tapasztald ki, milyen nüánszokat használj valaki kigúnyolására, hogyan tudod áthidalni 
azokat az akadályokat, amelyeket magszokott viselkedésed gördít elédbe. És figyeld újból a 
hatást. 
  
d_ Emlékezz arra az időre amikor erőteljes pozitív érzelmek dúltak benned, és vetítsd azokat 
arra a személyre, akivel éppen társalogsz. 

  
Ha nem jut eszedbe semmi ilyesmi, tettesd azt, hogy egy másik személy élményeiről beszélsz. 
Amikor beszélsz valakihez, előre biztosítsd az összhangot, az által, hogy Összeilletek. Aztán, amikor 
nem jutsz semmire a megszokott közlésmóddal, alkalmazz paralingvisztikus viselkedési formákat, 
nüánszokat, amelyek a kiválasztott érzelmi állapothoz. Igencsak közel  
állnak. Figyelj arra, hogy az illető érzelmet következetesen fejezd ki, nem kell túlerőltetni a 
dolgokat. 
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És tanulmányozd a kiváltott hatásokat. 
  
Minél több érzelmet jelenítesz meg, annál több érzelmet tudsz kicsalni a hallgatóból is. 
  
  
  

NEGYEDIK MELLÉKLET: Egy Kellemes Leírás példája a b arackpálinka 
megjelenítésére 

  
Az alkohol kellemes melegsége a szájban és gyomorban az éjszakai holdfény a tenger hullámain - a 
víz csobbanása; a hajat borzoló szellő; a sós fuvallat íze és illata, a fürdővíz melegsége, amikor 
holtfáradt vagy, a fésű a vizes hajadban, a trópusi vízesés zaja a távolban, a lagúna; gyümölcs és 
szivárvány, borostyánlevelek, vízcsobbanás, amely mintha azt mondaná, hogy hiányoztál; szinte 
érzed a levegő nyirkosságát, a Szahara spártai intenzitását, éles érzékeléseiddel, a kék égbolton 
csellengő repülőgépeket, az aranyszínű homokot, a meztelenség, amint egy érett paradicsomot 
feldarabolsz, amely alig várta a pillanatot, hogy végre szétnyíljon – előre tudod, milyen fényes és 
sima lesz a tapintása, mennyei íze, és egyre közelebb érzed magad a környezetedhez, nem is igazán 
lehet szavakba önteni az érzést, amely melegít és gondoskodik rólad, minden rétegen és falon áthatol 
és egyszerre hallani kezded kedvenc énekedet egy ismeretlen énekes előadásában, egy új világ nyitja 
meg kapuit, gazdag színvilágával és mély csend honol a tábortűz körül, a meleg az autóban, 
közeledik a célállomás, amikor elveszíted a kapcsolatod önmagaddal, érzed az energiát a korláton 
egyensúlyozni, és mint derült égből a villámcsapás feltűnik valaki, akit talán egyetlen egyszer láttál 
életedben, melegen üdvözöl, valakire rámosolyogsz és mintha egy olvadó csoki lenne nyelved 
hegyén, egy korty pezsgőt veszel a szádba egy hideg téli éjszakán, amikor bebújsz a vastag 
gyapjútakaró és a flanel lepedő közé.  
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