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ЧАСТ I

Момичета
и любов



•   14   •

 

Уредете си среща

Важно е не как изглеждате,
а какво правите,

за да си намерите приятел!



•   15   • 

 Полагате ли изобщо усилия? 
Съветът е очевиден, но да 
опявате на приятелките си 
как сте си нямала приятел, 
да гледате отново и отново 
повторенията на „Сексът 
и градът“ и да превърнете 
пазаруването в единствено 
свое занимание, няма да ви до-

ведат до търсения резултат: да си намерите 
приятел (освен ако не се целите в продавача на 
обувки). В действителност колкото по-целена-
сочени усилия полагате, за да се срещате и да 
излизате с мъже, толкова по-големи са шансо-
вете ви да се натъкнете на любовта.



•   16   •

 

Изяснете си какво 
очаквате от любовта

Помислете повече за това 
какъв искате да е мъжът, 

а не как да изглежда 
и колко пари да има в банката.



•   17   • 

 Да си търсите нов 
приятел е като да 
си търсите нов 
костюм за парти. 
Втурнете ли се 
слепешката или ще 
се окажете с някой, 
дето хич и не ви

трябва или отново сама. Съставете си план за 
действие, в който опишете подробно с какъв 
мъж бихте излизали на среща и защо такъв мъж 
ви се струва подходящ.



•   18   •

 

Проучете защо не 
ви е потърсил

Действията му 
(или бездействието му) 

са по-красноречиви от думите!



•   19   • 

Та оказва се, че не ви бил 
потърсил, понеже се страхувал 
от обвързване, от работата ви, 
загубил бил телефонния ви 
номер, затрупан бил с работа 
или бившата му създавала ядове! 
Я стига! Проявява ли наистина 
интерес към вас и ураган не би 
му попречил да ви потърси. Тези

номера с извиненията всъщност са тактика, за 
да ви избягва. Признайте смело истината и про-
дължете напред.



•   20   •

 

Не бъдете плаха в 
любовта

Впускайте се във флиртове.



•   21   • 

 Трябва да флиртува-
те, за да ви бива във 
флирта, а това оз-
начава да дадете на 
всички да се разбере, 
че сте необвързана и 
си търсите приятел. 

Най-лесният начин да го постигнете е като из-
лъчвате ясни сигнали за флирт, забележите ли 
някой, който ви харесва. Уловете погледа му, 
отклонете очи, после отново го погледнете и се 
усмихнете. Ако и той ви се усмихва, началото 
на флирта ви е било успешно и можете да на-
правите следващата крачка.


