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Twoja broñ kobieca
Zdolnoœæ przechodzenia przez proces sprzeda¿y z czaruj¹cym uœmiechem triumfu
to prawdziwa sztuka, podobnie jak umiejêtnoœæ uwodzenia. Kiedy zaœ obie te praktyki
stosuje kobieta, staj¹ siê one bardzo niebezpieczn¹ broni¹. Uwodzicielska sprzeda¿
to wyrafinowana gra. Jej skutecznoœæ zosta³a potwierdzona empirycznie, a dowodem s¹
setki zauroczonych mê¿czyzn, z przyjemnoœci¹ przystaj¹cych na biznesowe warunki
stawiane im przez twardego przeciwnika w spódnicy.
Dysponujesz wspania³ymi atutami, powinnaœ jednak zarz¹dzaæ nimi œwiadomie. Dziêki
ró¿nym trikom Twoje cia³o mo¿e przekazywaæ komunikaty bardziej wymowne ni¿ niejedno
zdanie. To, jak poruszaj¹ siê Twoje nogi oraz jak wygl¹da Twoja bi¿uteria czy garderoba,
stanowi silny podprogowy przekaz. Naucz siê go kontrolowaæ i wykorzystywaæ
do w³asnych celów. Dowiedz siê, co mówiæ i jak mówiæ, aby rozmówca spija³ s³owa
z Twych ust. I najwa¿niejsze — poznaj psychologiê mê¿czyzny, nie daj siê z³apaæ w ¿adn¹
z zastawianych na Ciebie pu³apek. B¹dŸ uwodzicielska, ale przede wszystkim pozostañ
profesjonaln¹ kobiet¹ biznesu.
!
!
!
!
!

SprawdŸ, jak jesteœ postrzegana przez mê¿czyzn.
Wykorzystaj strategiê mowy cia³a przy ró¿nych okazjach.
Dowiedz siê, jak dzia³a magia przekazu werbalnego.
Poznaj i stosuj cechy ubioru kobiety z klas¹.
Æwicz i zostañ mistrzyni¹ uwodzenia w sprzeda¿y.

Szkolenie powsta³o czêœciowo w oparciu o wiedzê Briana Tracy’ego, œwiatowej klasy
eksperta od sprzeda¿y.
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Rozdzia 2.

Uwodzicielska mowa ciaa
Seksapil to sztuka intrygowania,
wysyania sygnau ruchem, spojrzeniem, gestem.
— Ewa Minge

Co to jest mowa ciaa?
Mowa ciaa jest wyjtkowo skutecznym narzdziem, odzwierciedleniem Twoich myli, uczu i stanów. Dziki jej znajomoci moesz
odczytywa intencje drugiego czowieka — i korzysta z tej wiedzy.
Mowa ciaa wykorzystuje niewerbalne komunikaty, które ludzie
wysyaj w sposób niewiadomy.

Dlaczego korzysta z mowy ciaa,
uwodzc w sprzeday?
Gównym celem tego rozdziau jest nauczenie Ci, w jaki sposób
mona wykorzysta mow ciaa do zainteresowania mczyzny
Twoj zewntrznoci i osobowoci. To wanie mowa ciaa odgrywa kluczow rol w tym procesie, poniewa uywajc jej w odpowiedni sposób, moesz by bardziej seksowna i da mczynie
sygna, e Ci si podoba. Równie sama nauczysz si odczytywa
sygnay, jakie pyn z mowy ciaa Twojego klienta, aby wiedzie ,
w którym momencie pojawiaj si oznaki tego, e jest on Tob
zainteresowany. Moim zdaniem mowa ciaa w procesie uwodzenia
odgrywa bardzo istotna rol, wic nie moesz jej pomin . Pamitaj,
e a 55% Twojego przekazu to mowa ciaa.

Uwodzicielska sprzeda

Mowa ciaa — body language — polega przede wszystkim na wykorzystywaniu technik, które dziaaj na umys niewiadomy. Badania udowodniy, e sprzeda jest najskuteczniejsza, jeli dziaamy na klienta w taki sposób, z którego istnienia nie zdaje on sobie
sprawy — nie moe on czu , e chcemy go namówi do zakupu jakiej rzeczy, a jednoczenie strategie, jakie zamierzamy wykorzysta przy sprzeday, maj skutecznie dziaa .
Chcesz nauczy si sprzedawa , uwodzc i kuszc. Teraz ju znasz
podstawy, które s Ci potrzebne, aby mdrze handlowa . Zajmijmy
si samym uwodzeniem, zaczynajc od mowy ciaa, która jest niezwykle wana i efektywna. Musisz nauczy si odpowiednich gestów, ruchów. Nazwijmy t wiedz strategi — dowiesz si, jakie
istniej strategie, triki, a nastpnie wykorzystasz je w praktyce.
Przy okazji zrozumiesz wiele gestów, które wykorzystywaa niewiadomie — nie zdawaa sobie z tego sprawy i nie pojmowaa ich
znaczenia. Ten rozdzia nauczy Ci stosowania w sprzeday bezporedniej mowy ciaa, która dziaa tylko i wycznie wtedy, gdy
speniony jest warunek, e sprzedajcym jest kobieta, a kupujcym
mczyzna. W kolejnych czciach ksiki podpowiem, jak dobrze
si ubra na spotkanie z klientem.
W innym rozdziale zajmiemy si tonem, barw i gonoci Twojego
gosu, poznasz równie magi sowa. Póniej dowiesz si, jak postrzegaj Ci mczyni (psychologia mczyzny) — i w kocu,
w rozdziale dziesitym, poczymy ca wiedz, jak zdobya dziki
temu poradnikowi. Poka Ci, jak wykorzystywa triki, które ju
poznaa, a take te, z którymi dopiero si zaznajomisz. W dalszej
czci publikacji znajdziesz take wiczenia, które bdziesz musiaa
wykona jako „prac domow”. Bd one uoone w taki sposób,
e z kadym nastpnym, które wykonasz, bdziesz coraz skuteczniejsza, jeszcze bardziej pontna i wiadoma swojej kobiecoci.
Zaczniesz sprzedawa niesamowicie duo, wygrasz wikszo transakcji ze swoim klientem — mczyzn — a take sprawisz, e
w najbliszym czasie wróci on po jeszcze — to bardzo wane.
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Otwórz wic swój umys jak najszerzej — i ucz si!!!
Masz ju podejcie prawdziwego sprzedawcy; musiaa je przyj ,
bym móg zacz przekazywa Ci wiedz z dziedziny uwodzenia
poczonego z handlem. Przed kad sprzeda trzeba nabra solidnych i mdrych oraz efektywnych podstaw, które nie pozwol
Ci popeni podstawowych bdów. Musisz wiedzie , e drzemie
w Tobie ogromna moc! Moe to dla Ciebie nic nadzwyczajnego,
ale posiadasz pewien sekret, z którego kadego dnia powinna by
dumna. Jeste KOBIET ! To brzmi dumnie i wyjtkowo. Posiadasz wrodzone umiejtnoci i zdolnoci, które s przez Ciebie wykorzystywane w duej mierze niewiadomie. wiadomo to ta cz
naszego umysu, która odpowiada za logiczne mylenie i tumaczenie zjawisk, jakie zachodz w naszym yciu. Niewiadomo
dziaa jak automat, przyjmujc informacje, ale nie filtrujc ich w logiczny sposób. Aby skutecznie wpywa na drug osob, musimy
przede wszystkim skoncentrowa si na jej umyle niewiadomym,
przy czym nie mona pomija faktu, e istnieje te umys wiadomy.
Pozwól, e wytumacz Ci ide mowy ciaa na przykadzie sprzeday bezporedniej. Istniej tu dwie strony: kobieta w roli sprzedawcy i mczyzna w roli klienta. Caa historia dzieje si w biurze.
Mczyzna siedzi przy biurku, a kobieta przychodzi do niego z pewnym produktem, który chce sprzeda .
Podczas tego procesu sprzeday bd tumaczy, jakie sztuczki najlepiej dziaaj — i dlaczego. Opisz i poka tylko te techniki, które
s moim zdaniem najistotniejsze, a do tego proste w opisie. Dziki
temu bdziesz umiaa wykorzysta je zaraz po przeczytaniu tego
fragmentu. Sztuczki, które opisuj, w zupenoci wystarcz, aby
zrobi na kliencie odpowiednie wraenie. Dziki zaawansowanym
technikom uwodzenia w sprzeday nauczysz si, jak wykorzystywa mow ciaa w innych sytuacjach.
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Twój chód i biodra
Zacznijmy od Twojego chodu — ostatecznie musisz si jako spotka ze swoim klientem. Albo Ty podejdziesz do niego, albo on
podejdzie do Ciebie. Zaómy, e to Ty idziesz w stron swojego
klienta. Najlepsz rad, jak mog Ci da , jest to, eby sza wyprostowana — Twoja gowa powinna by nieznacznie uniesiona,
plecy proste, a pier lekko wypita. Id równym i zdecydowanym
krokiem. Nie tak, jakby sza szerokim chodnikiem — raczej w ten
sposób, jakby spacerowaa po wskiej desce — ale nie przesadzaj,
zrób to naturalnie. Spraw, by Twój chód by elegancki, seksowny
i pocigajcy.
Wyobraanie sobie, e idziesz po wskiej desce, pozwoli Ci zachowa elegancj, ale sprawi równie, e zaczniesz delikatnie i naturalnie porusza biodrami, co doda Ci seksapilu. Nie da si nie zrobi
w ten sposób dobrego wraenia na mczynie. Pewnie zadajesz
sobie pytanie, jak trzyma rce, jeli ju zaczniesz i tak, jak to opisaem. Trzymaj je wzdu ciaa (raczej przylegajco ni swobodnie)
lub — co jest bardziej odwane — jedn lub obie rce trzymaj na
biodrach. Drugi sposób — ze wzgldu na odwag i czsto podwojenie atrakcyjnoci seksualnej poprzez zwrócenie uwagi na Ciebie
— moe by zbyt mocny w odbiorze, dlatego trzeba uwaa , by
nie przesadzi .

Ustawienie nóg
Masz porusza si jak prawdziwa bizneswoman, a do tego by bardzo, bardzo atrakcyjna seksualnie — tak, e mczyzna nie bdzie
umia Ci si oprze . Prawdziwy dentelmen — jeli siedzi i widzi,
e kobieta wchodzi — wstaje i pierwszy podaje rk. Pytanie — jak
w tej chwili masz si zachowa , patrzc i analizujc to pod ktem
mowy ciaa? Najlepsze, co moesz zrobi w tej sytuacji, to bardzo
lekko rozchyli nogi, jeli stoisz, i sprawi , by czubki Twoich butów
byy skierowane w stron mczyzny. Ciekawym sposobem na
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zwikszenie swojej atrakcyjnoci seksualnej jest lekkie wydcie ust.
Poka jak najwicej róowo-czerwonej, delikatnej skóry Twoich
warg. Usta symbolizuj miejsca intymne kobiety, wic wyeksponowanie ich jest bardzo, bardzo wane. Siedzisz ju koo mczyzny — zwró teraz uwag na uoenie Twoich nóg. To niezwykle
istotne. Najlepiej zaó nog na nog, ale staraj si to zrobi tak,
by ta, która jest wyej, bya skierowana wanie w stron Twojego
klienta.
Od pocztku pamitaj, by Twoje oczy byy skierowane w stron
osoby, z któr rozmawiasz. Jeli natomiast klient za dugo lub zbyt
intensywnie bdzie na Ciebie patrzy — natychmiast odwró wzrok
w inn stron.
Staraj si tak robi przez cae spotkanie z klientem. Nie chodzi o to,
by nie patrze mu w oczy — raczej o to, by w momencie, gdy mczyzna chce nawiza kontakt wzrokowy z powodu zainteresowania
seksualnego, na sekund skierowa spojrzenie na co innego.
Dobrze by byo, gdyby poznaa podstawowe sygnay zainteresowania mczyzny Tob. Wiele razy kusia panów swoj mow ciaa
czy ubiorem, ale nawet nie zdawaa sobie z tego sprawy. Przypomnij sobie taki moment bardzo dokadnie, po czym przeanalizuj
go — dziki czemu dowiadywaa si, e mczyzna jest Tob zainteresowany... Jeste kobiet, wic sama wiesz najlepiej, jak wyglda mowa ciaa facetów, na których zrobia wraenie. Posiadacie
bardzo mocno rozwinit intuicj — potraficie bez wikszego problemu odczyta niewerbalne przekazy, mczyni za nie posiadaj
takiej umiejtnoci. Oczywicie zainteresowanego faceta poznasz
przede wszystkim po tym, w jaki sposób na Ciebie patrzy. Jego oczy
zdradz Ci wszystko. Zwracaj na to uwag ju od samego pocztku. Zainteresowany mczyzna bdzie mierzy wzrokiem ca
Twoj figur lub jej cz . Przyjrzyj si renicom Twojego klienta.
Udowodniono naukowo, e jeli jestemy czym zainteresowani,
lekko rozszerzaj nam si renice — dziaa to równie w przypadku
fascynacji seksualnej. Niektórych mczyzn zawstydzaj urodziwe
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panie, a czasem jest na odwrót — pikne kobiety dodaj panom miaoci. Jeli wyczujesz lekkie oniemielenie lub zbytni
miao — moesz by pewna, e spodobaa si swojemu klientowi. Oniemielenie poznasz po tym, e mczyzna mao mówi,
unika duszego spojrzenia i jest niepewny. Natomiast miay
klient czsto zmienia temat, próbuje by dowcipny, przy czym stara si lekko górowa nad Tob.
Mczyni lubi patrze na kobiet, która si im podoba, i nie potrafi tego ukry ; natomiast Wy, panie, bardzo czsto — cho nie
zawsze — unikacie kontaktu wzrokowego, jeli facet si Wam podoba. Chodzi o to, by da mczynie do zrozumienia, e jeste nim
zainteresowana, uywajc nie sów, lecz mowy ciaa. Postaraj si czasem by lekko stremowana, pozwól, by mczyzna przez chwil
prowadzi — oni to uwielbiaj! Ale bd czujna, aby nie straci caej
rozmowy. Kluczem do sukcesu jest tu pewno siebie — szczególnie wtedy, gdy bdziesz mówia o produkcie i jego zaletach. Bd
przekonujca. W porzdku — siedzisz wic ju i rozmawiasz ze
swoim klientem, uywajc sztuczek mowy ciaa.
Mam dla Ciebie dobr wiadomo — jeli to opanowaa, nadesza
chwila, w której moesz zacz wprowadza w ycie nastpne
sztuczki, które bd potgoway efekt tych, które ju poznaa.
Bardzo dobrym pomysem jest poprawianie praw rk wosów
w trakcie rozmawiania z mczyzn i prowadzenia procesu sprzeday — moesz je odgarn do tyu albo gadzi . Jeli czujesz, e to
nie dao efektu — przesta na jaki czas, a po chwili znowu zacznij,
na przykad nawijaj na palec kosmyk wosów. Jeste kobiet, wic
rób to bardzo delikatnie, patrzc cay czas na swojego klienta. Technika ta czsto daje bardzo dobre rezultaty i — co wane — moesz
uy jej kilka razy w cigu spotkania (oczywicie w zalenoci od
jego dugoci). Mczynie ten trik wydaje si bardzo pocigajcy,
a kobieta niewiadomie chce si podoba facetom.
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Biuteria i dugopis
Nastpnym trikiem jest zabawa biuteri, a jeszcze lepiej czym
dugim, na przykad dugopisem. Byskotk poprawiaj, przesuwaj, dotykaj — wane jest to, aby zwrócia uwag klienta na ten
przedmiot. Natomiast dugopisu moesz dotyka , przesuwa po
nim delikatnie opuszkami, wzi go w palce i namitnie przesuwa
— wyobra sobie, e masz co niezwykle delikatnego w rce, a nastpnie baw si tym w czasie rozmowy. Oczywicie musisz wiczy , bo na pocztku trudno Ci bdzie skupi si jednoczenie na
rozmowie i na wiadomej mowie ciaa.
Po paru wiczeniach stanie si to cakowicie naturalne i skuteczne.
Bardzo sexy z punktu widzenia faceta wyglda kobieta bawica si
jakim dugim przedmiotem. I paniom, i mczyznom tego typu
rzeczy, jak na przykad dugopis, który trzyma si w delikatnych
paluszkach, kojarz si z penisem. Gdy przestaniesz mówi , a Twój
klient zacznie dyskutowa na jaki okrelony temat, moesz delikatnie musn swoje wargi — w taki sposób, by przecign palcem
po caej linii ust. Pozostaa cz rki moe dotyka podbródka.
Zrób to raz, ale nie naduywaj tego triku, bo bdzie to wyglda
nienaturalnie. Kolejnym sposobem na danie Twojemu klientowi do
zrozumienia, e jeste nim zainteresowana, a kolejny krok naley
do niego, jest bardzo powolne, delikatne dotykanie patka ucha (najlepiej prawego) palcem wskazujcym, a nastpnie przesuwanie palca
wzdu szyi, w stron piersi. Nie dotykaj jednak piersi — to byoby
zbyt miae i niekulturalne na biznesowym spotkaniu. Jeli zbytnio zbliysz si do nich palcem, przerwij ten ruch, po czym poó
swoj rk na kolanie. Korzystaj z trików, o których czytasz,
w sposób jak najbardziej naturalny — sztuczki te maj by czci
Ciebie, a nie technik, o której si dowiedziaa. W wikszoci
przypadków ju samo seksowne wejcie jest dla mczyzny tak
bardzo pocigajce, e zwróci na Ciebie uwag. Jeli nie spojrza
w Twoj stron, gdy wesza do biura — nie martw si. Nastpn
rzecz, która bardzo dobrze dziaa, jest bawienie si wosami. Ju po
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tym triku powinna przyku jego uwag i wywoa zainteresowanie.
Zabawa biuteri czy dugopisem prawdopodobnie tylko utwierdzi
go w przekonaniu, e jeste wyjtkowo seksown kobiet, wic caa
jego uwaga powinna by skoncentrowana na Tobie.
Swoj mow ciaa zaplanuj tak, aby zachowa co ciekawego na sam
koniec rozmowy, kiedy mczyzna bdzie ju tak bardzo zainteresowany Twoj osob, e zapomni, co mu chcesz sprzeda — i po
co w ogóle si z Tob spotka. Oczywicie w tym zdaniu jest troch
przesady — bardzo trudno doprowadzi do takiego stanu, ale to
jest Twoim celem. Jeli bdziesz podchodzia do tematu w ten sposób, na pewno osigniesz wicej, ni planowaa.
Teraz moesz zrobi bardzo ciekaw rzecz — zacznij opowiada
o zaletach swojego produktu, po czym zapytaj klienta, czy zgadza
si z Tob, kiwajc delikatnie gow (potakujc). Jeli sprzedaa
dany produkt lub ide — pamitaj, e mczyzna jest cay czas zainteresowany Twoj osob. I moe sam poprosi Ci o numer telefonu, chcie si z Tob umówi — cho nie zawsze. Musisz by
przygotowana na tak ewentualno — mie jaki dobry zwodzcy
tekst (chyba e faktycznie chcesz si z nim umówi . Pisz jednak
o sytuacji, w której wykorzystujesz mow ciaa tylko i wycznie
w sprzeday). Masz kusi i przyciga , cay czas pamitajc o swoim
celu, jakim jest sprzeda produktu, z którym przysza do mczyzny. Na koniec powiedz, e na pewno jeszcze kiedy si spotkacie, a nastpnie umiechnij si, cay czas patrzc na niego. W tej
chwili moesz wyj swój telefon komórkowy, jeli numer klienta
jest dla Ciebie wany. Na pewno bez wahania Ci go poda, wic
bdziesz moga cay czas utrzymywa z nim kontakt. Z pewnoci — jeli dobrze wykorzystaa swoj mow ciaa i triki z ni
zwizane — mczyzna z przyjemnoci spotka si z Tob nastpnym razem, a take, co równie wane, nie zapomni Ci.
Pamitaj — Ty reprezentujesz produkt, jeli klient nie zapomni
o Tobie, istnieje te due prawdopodobiestwo, e bdzie pamita
o rzeczy (albo usudze czy idei), któr sprzedajesz. Ty jeste wizytówk swojego produktu! Im bardziej zainteresujesz klienta swoj
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osob, tym bardziej moliwe, e kupi od Ciebie to, co chcesz,
dlatego uwodzenie w sprzeday jest tak efektywne i wyjtkowe
na tle innych strategii handlu. Na sam koniec wyra al, e musisz
ju koczy spotkanie — moesz to zasygnalizowa wyrazem twarzy. Pierwsza podaj rk i poegnaj si. Odwró si i zacznij w naturalny sposób krci biodrami, kierujc si w stron drzwi — to
z pewnoci podkreli Twój peen seksu temperament — i nie
pozwoli klientowi zapomnie o Tobie.

Niezwykle skuteczne triki i strategie mowy ciaa
Pamitaj — aby Twoja mowa ciaa bya naprawd skuteczna, musi
wyglda naturalnie. Kade potknicie moe zosta zauwaone,
ale ryzykujesz tylko tym, e dana strategia nie zadziaa. Dlatego
namawiam Ci, eby wzia sobie do serca rady zawarte w rozdziale zatytuowanym „Trening czyni mistrza”, po czym dokadnie
je wykonywaa. Musisz by niezwykle czujna i uwana, Twoja wraliwo sensoryczna (z ang. sensory acuity) powinna by na najwyszym poziomie — tylko wtedy bdziesz tak naprawd wiedziaa,
kiedy uy danych technik i strategii, a take wyczujesz, w którym
momencie naley zakoczy transakcj. Dziki tej wraliwoci zorientujesz si, kiedy wszystko idzie w dobrym kierunku, a take —
kiedy Twój plan jest zy.
Niektóre techniki moesz wiczy niezalenie od tego, gdzie si
znajdujesz — na ulicy, w pracy, gdzie tylko masz okazj. Baw si
wiedz i dziaaj. Nie planuj dokadnie, co i w jakim miejscu rozmowy zastosujesz, z mowy ciaa korzystaj raczej w intuicyjny sposób. Jeste kobiet i masz wbudowany system, który wiele rzeczy
Ci podpowie, nie bój si na nim polega . Uywaj mowy ciaa z pewnoci siebie — nie martw si, mczyzna nie wykryje Twoich
intencji, a nawet jeli tak si stanie, nie bdzie to wyglda jak gra.
Rozejrzyj si wokó siebie — faceci uwielbiaj, gdy kobiety udaj
sodkie kotki. Ich to krci! Potraktuj to raczej jako gr lub cel, a nie
perfidn manipulacj. Wiele razy chciaa przycign uwag
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mczyzny, ubierajc si seksownie, zachowujc si w uwodzicielski
sposób — wtedy te zamierzaa wykorzysta swój wizerunek, tylko e celem byo to, by facet umówi si z Tob na kaw i chcia
Ci lepiej pozna . Czekaa na jego pierwszy krok.
W uwodzeniu w sprzeday robisz dokadnie to samo — chcesz si
jak najlepiej zaprezentowa (ju w wiadomy sposób korzystajc
z poznanych technik mowy ciaa, dziki czemu bdziesz skuteczniejsza w uwodzeniu), przywieca Ci jedynie inny cel. Jest nim
mianowicie to, by zamiast umówi si z mczyzn na kaw,
sprzeda mu produkt i zatrzyma go na duej na licie swoich
klientów. To wane, bo najkosztowniejsze dla sprzedawcy jest poszukiwanie cigle nowych klientów, a najtasze — utrzymywanie
kontaktów z tymi, którzy ju co kupili. Ludzie maj tendencj
do przywizywania si do marki i osób, które sprzedaj im produkt. Wykorzystaj to. Zawsze bdziesz kojarzona z artykuem,
a on bdzie kojarzony z Tob — dlatego jako oferowanej rzeczy
jest bardzo wana, ale oprawa sprzeday — jeszcze istotniejsza.
Produkt moe by najlepszy na rynku, mie znakomit cen i posiada same zalety, tylko co z tego, jeli nikt nie bdzie o nim wiedzia, bo brakuje mu dobrej oprawy? Im solidniej przygotujesz
si i uwiadomisz klientowi, jak bardzo dany artyku jest mu potrzebny, tym lepiej i skuteczniej go sprzedasz. Musisz wyczu
moment, w którym mczyzna bdzie naprawd zainteresowany
Twoj osob — i wtedy zaoferowa mu to, co chcesz.
To doskonay moment na sprzeda — nie moesz go przeoczy !
To dopiero pocztek Twojej podróy — rol mowy ciaa w uwodzeniu ju znasz, w nastpnych rozdziaach uzupeni t wiedz
o podstawy neurolingwistycznego programowania, ton gosu, lingwistyk i sposób ubierania si.
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