
„Stój bo strzelam!” Podchodzisz do dziewczyny za plecami i przykładasz
palce tak jakby to był pistolet. Może ciekawie zareagować. Jeśli się 
przestraszy to możesz jej powiedzieć: „O widzę że masz coś na 
sumieniu. Ale dobra będę Cię chronił przed tymi, którzy Cię 
ścigają ;)”

Z kolei jeśli zareaguje coś w stylu „Wcale się nie boję”, to możesz 
powiedzieć, że sprawdzałeś jej reakcję i że jesteś zaskoczony, że jest taką 
twardą dziewczyną… Coś w stylu „przekomarzania się”.

„Cześć, potrzebuję damskiej opinii. Kto więcej kłamie kobiety czy 
faceci?”

Ideą tego typu zagadania jest zapytanie o opinię na jakiś ciekawy temat. 
Dziewczyny uwielbiają rozmawiać na tematy związane ze związkami itp. 
Jeżeli dziewczyna podchwyci temat może wywiązać się bardzo ciekawa 
rozmowa.

„Cześć, czy nie spotkaliśmy się kiedyś w Paryżu?”

To czy rzeczywiście miało to miejsce jest całkowicie nieistotne. Możesz 
też wstawić nawet bardziej egzotyczne miejsce. Zabrzmisz jak prawdziwy 
obieżyświat.

Po takim otwarciu możecie porozmawiać o podróżowaniu lub o danym 
miejscu, o którym wspomniałeś.



„Hej, wybacz że Ci to powiem, ale masz niesamowicie równe zęby i 
pięknie wyglądają jak się uśmiechasz :) Kto jest twoim dentystą?” Nie 
ma znaczenia czy rzeczywiście dziewczyna ma idealnie równe zęby, 
ważne że podobał Ci się jej uśmiech. Możesz powiedzieć żartując, że od 
razu zapiszesz się do niego na wizyty.

Możesz zagadać czy dziewczyna nie boi się chodzić do dentysty i czy w 
ogóle lubi takie wizyty. Niby błahy temat, ale jest to od razu rozmowa o 
emocjach kobiety, więc wychodzisz na plus.

„Cześć, długo już hodujesz włosy? Robią wrażenie:)”  Dobry otwieracz 
do dziewczyny z długimi włosami. Możesz po tym komplemencie dodać: 
„Nie waż się ich obcinać.” Przeważnie dziewczyny są dumne ze swoich 
włosów. Kosztują je trochę pracy i poświęcenia, więc warto je docenić.

„Cześć, jak masz na imię?” Uśmiechasz się, dziewczyna odpowiada. 
„Chodź, zatańczymy” Łapiesz za rękę i prowadzisz na parkiet. Ten styl 
rozpoczęcia znajomości budujesz na stanowczości i pewności siebie. Nie 
pytasz się o to czy chce iść tylko robisz to na co masz ochotę. Prezentujesz
silną postawę i może to spodobać się dziewczynie, że wyraźnie 
prowadzisz w waszej relacji od samego początku.



Na wystawie 
Wystawa to z pewnością miejsce gdzie można poznać interesujące, 
inteligentne kobiety. Dobierz w takim miejscu odpowiednią formę 
zagadania i znajdź z dziewczyną wspólny temat do rozmowy.

„Cześć, jeśli miałbym milion dolarów kupiłbym taki dla Ciebie.”

Do dziewczyny, która podziwia niezwykły eksponat w muzeum. Po takim 
otwarciu możesz zapytać co się jej najbardziej podoba w tym dziele sztuki,
czym się najbardziej interesuje itp.  Jeżeli sztuka jest waszą wspólną pasją 
będzie to dobry punkt rozpoczęcia znajomości.

„Cześć, co uważasz o tym eksponacie?” Możesz w ten sposób zagaić 
ciekawą konwersację o sztuce. Przed podejściem przemyśl kilka zdań co 
mógłbyś sam powiedzieć na jego temat. Jeżeli lubisz dziewczyny co 
interesują się sztuką, to będzie doskonały temat do rozmowy.

„Cześć, za co najbardziej kochasz twórczość tego artysty?” Bardzo 
kontekstowe otwarcie rozmowy. Możesz w ten sposób nawiązać do 
aktualnej wystawy danego artysty. Zapytaj piękną dziewczynę o to i 
zobacz czy odbieracie na wspólnych falach.



W podróży
Podróż, zwłaszcza zagraniczna jest okazją poznania ciekawych, 
niezwykłych kobiet, których często nie uświadczymy u siebie w mieście. 
Wakacyjna miłość może być piękną przygodą albo znajomością na długie 
lata. Spełniaj swoje marzenia i poznawaj te piękne, egzotyczne kobiety.

„Cześć, Nad czym tak intensywnie myślisz? ;)”

Możesz w ten sposób zagadać do dziewczyny jadącej na przykład 
pociągiem albo autobusem. Ważne, aby powiedzieć to z uśmiechem i 
miłym tonem. Dziewczyna powie mniej więcej o czym myślała. Możesz 
nawiązać do tego co ona odpowie. Ewentualnie samemu otworzyć się i 
powiedzieć, że myślałeś np. jak spędzisz swój dzień w Gdańsku albo innej 
miejscowości, do której jedziesz. To może zainspirować do dalszej 
dyskusji o podróżach lub pasjach.

„Cześć, co ciekawego czytasz?” Możesz w ten sposób zagadać do 
dziewczyny z książką. Bardzo dobry otwieracz sytuacyjny, bo jest całkiem
naturalny i od razu wprowadza dobry temat do wspólnej rozmowy. O 
doświadczeniach z książkami można wiele ciekawych rzeczy powiedzieć. 
Wyrażaj śmiało swoje opinie na temat literatury i opowiadaj co zdarzyło 
Ci się przeczytać. Mogą to być nawet lektury ze szkoły albo literatura typu
kryminały itp.
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