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יואב ברנזון 

נשים נשים חושבים על   גבריםגבריםדברים ש
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העניינים   תוכןתוכן
 
 
? "מה נשים באמת מחפשות בגברים"
" בכל אישה מסתתר שד מיני"
" נשים שונאות גברים שמרשים להן הכל"
? "איך תדע שאישה באמת רוצה אותך"
" נשים מחפשות גבר שיגרום להן לחוש מיוחדת"
" נשים הן הרבה יותר משוחררות מגברים"
? "מדוע חשוב להתעצבן על נשים"
" מהירות סוחפת נשים"
" לחץ גורם לנשים להיסגר"
" אישה רוצה להעניק לגבר שלה את ההשראה"
? "מהי הפנטזיה המינית של כל אישה"
" נשים זקוקות לכבוד ולהערכה ממך"
? "למה פתאום לא עומד לך הזין"
" נשים שונאות גברים שלא יודעים להודות בפחד"
" נשים תמיד בוגדות בגברים שתלטנים"
" זה לא משתלם להילחם בנשים"
" סמים לא הופכים אותך לגבר אמיתי"
" מערכת יחסים זה לא משאבה"
" לנשים יש חולשה לגברים לא שגרתיים"
" נשים יודעות איך לגרום לגבר להרגיש אשם"
? "ו שוביניסט'האם אתה גבר או סתם מאצ"
? "מדוע חשוב לדעת להפסיד בכבוד"
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מה נשים באמת  "מה נשים באמת  "
? "מחפשות בגברים ? "מחפשות בגברים

  
 

 אתה בטח ? מחפשות בגבריםנשיםאתה יודע מה 

אתה ! לא ? שהן מחפשות חתיכיםחושב
 .הן מחפשות גברים עשירים או משכיליםחושב ש

 זה לא מה שהן .הכל שטויות זה !ממש לא !לא

 מה הן , אני אגיד לך מה הן באמת רוצות.רוצות מאתנובאמת 
!  באמת מחפשות

 

 .רצון עם גבר נשים מחפשות .כוחנשים מחפשות 
נשים משתוקקות לגבר אמיתי שמחובר 

 שלא מפחד לעשות  הן מחפשות גבר. שלורצוןל

 שהן היחיד זה הדבר . רוצהבאמת מה שהוא
חולמות על גבר שהוא מספיק נשים ! באמת מחפשות

 .חזק כדי לא להתרגש מהשטויות שלהן
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.  מה שבא לךאתה עושה, כשאין לך גבולות

 מתות ונשים ,  מה שאתה רוצה או חולםכל אתה עושה בדיוק

  . מביטחון עצמי אמיתי של גברנקרעות הן .על זה

  
 את הכוח והביטחון ששואבותאבל תזכור שיש נשים 

זוללות  אלה נשים ש. של הגברמהפחדשלהן דווקא 
כך הן מקבלות  -  ככל שהגבר חושש או פוחד.אנרגיה

 מהגבר את גונבות הן .כוח ועצמה על חשבונו יותר

 פשוט שהואאלא בגלל  - לא בגלל שהן באמת רוצות - הכוח

 לקחת מהגבר את לא אוהבות נשים . להן לקחת אותומניח

נשים מעדיפות שהגבר ישמור  .הכוח שלו
הן רוצות . כדי שיהיה להן על מי לסמוך, על הכוח שלו

  . אמיתי שהוא יכולהכישהגבר שלהן יהיה 
 

את הכוח שלהם שנותנים גברים עדינים הם גברים 

בגלל ,  אלה גברים שמוותרים על הכוח שיש להם.בחינם
 בגלל שהם מפחדים ממה .שהם מפחדים להשתמש בו

גברים עדינים מפחדים  .בפניםשיש להם 
נשים לא מסוגלות להעריך באמת גברים חלשים ,  לכן.מעצמם

 לקבל שונאות כי הן , הן לא אוהבות גברים כאלה.וטובים
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 הן רוצות להשיג . במתנות חינםמזלזלות הן .דברים בחינם

  . ולא על חשבון הגבר,את הכוח שלהן בעצמן
 

כמו  תתחיל להתנהג –אם אתה רוצה להיות גבר 
חופשי  לך את הכוח שלך קחת לתיתן לנשיםאל  .גבר

 .שתפסיק לפחד על הכוח שלך בכך תשמור .חופשי
 תסתכל לפחד . תתמודד עם הפחד.לפחוד מהפחדתפסיק 

 תניח לפחד אל .יברחותראה שאתה תישאר והפחד  - בעיניים

אל תניח לשום  . אתה בפחד שלךשלוט .לשלוט בחיים שלך
. דבר להפחיד אותך

 

תפעל בהתאם  אם את רוצה להיות גבר

אל תניח לאף . שלוט בחיים שלך. למה שאתה מרגיש בפנים

תפסיק להיות . תהיה אמיתי. אישה להוביל אותך
 אל תיבהל ממה . אל תפחד מעצמך.תבטא את הרצון שלך. מזויף

 תתחיל לכבד את אתה רק בצורה הזו .בפניםשיש לך 

 כי – רק בצורה הזו גם נשים תוכלנה לכבד ולאהוב אותך .עצמך

  .אמיתיאתה תהיה 
 

אני " : תתחיל להשתמש במשפטים במיליםמהיום
 היא מה , רוצההיא תפסיק לשאול כל הזמן מה ".רוצה
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 עכשיו אני רוצה":  תתחיל יותר להשתמש בביטויים.מעדיפה

 אני רוצה "." לראות אותךאני רוצה "."ללכת לכאן

 שתתני לי את מספר הטלפון אני רוצה". "...שתבואי אתי 

 לפגוש אותך אני רוצה ,אני פנוי מחר בערב "."שלך

   ."מחר
 

 בלי ,"לא"במילה תתחיל להשתמש גם , מעכשיו
בלי לנסות . בלי להתנצל. בלי לפחד. לגמגם

.  בלי להתפתל. להיות נחמד
 

זה : "אל תפחד לומר בצורה פשוטה

 אוהב לאאני  "," מה שאני רוצהלאזה  "," מתאים לילא

  ." מעונייןלאאני ", " בראש שלילאזה  ","את זה
 

 תתחיל . שלךהאמיתי תתחיל לדבר מהמקום –בקיצור 

תתחיל לחיות  . בפניםמרגישאת מה שאתה לבטא 
 תן .בשביל עצמךתתחיל לרצות   .את החיים שלך

 כמה הכל תופתע אתה . בפניםעמוקלעצמך להיות מי שאתה 

 אתה פשוט לא . כשאתה מבטא את עצמך כמו שצריךקלנהיה 

 כמה בקלות אתה יכול להגשים את בשֹוק את תהיה .תאמין
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, שלך כמו שצריך כשאתה מבטא את הרצון ,הרצונות שלך
בלי ,  אותובלי לסרס , אותובלי לסנן .שהואכפי 

 . אותולהסתיר
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בכל אישה  "בכל אישה  "
" מסתתר שד מיני" מסתתר שד מיני

 
 

 .גבול מלאכותי כי היא שמה לך ,מוסריות היא בעיה
 היא .לתוך קופסה קטנה וחשוכההיא מכניסה אותך 

 היא .בלי שום סיבה, לשפוט את עצמךגורמת לך 

 . אותךמגבילה היא .את מה שאתה באמתלשנוא גורמת לך 
  . מאפשרת לך להיות אמיתילאהיא 

 

 המוסריות ? מה המוסריות נותנת לך?אז בשביל מה זה טוב

לך את הורסת  היא .לך את החייםדופקת הזו רק 

הפנטזיות המיניות  את מנפצת היא .הספונטניות
 היא לוקחת ממך .שלךההתלהבות  את ממיתה היא .שלך

.  כלום, זבלומשאירה לך - את הכל 
 

 זה - צדקנים גדולים אל תהיו . טוב ורעאין

אין  בעולם שלנו .חי בבית כלא אתה , בדרך הזו.מזויף
 . יש חיים? אז מה יש,טוב ורע אז אם אין .טוב ורע

אם אתה רוצה  . לטוב ורעמעבר הם תמיד והחיים

 אם , אחרת. תניח למוסריות הזו- בחיים שלך לגעתבאמת 

 תגביל היא . אותךלחנוק היא תמשיך ,תמשיך להחזיק בה
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 היא לעולם לא תניח לך להיות מה . אותךתעצור היא .אותך

 .באמתשאתה 
   

 אלה גברים .עדינים גברים .יש הרבה גברים מוסריים

 הם . ממה שקורהמנותקים אבל הם מתוקים גברים ,נחמדים

 הם חיים .חיים בבועה הם .האמיתייםמהחיים התרחקו 

 . החיים הם לא סרט רומנטי.ונגל'ג העולם שלנו הוא .בשקר
 תראה איך כל האנשים מחפשים .את העינייםתפתח  .תסתכל טוב

 . אחרי הכוחרצים כל האנשים .כוח
 

יורים  הם .גבולותגברים מוסריים יוצרים לעצמם 
 .להםמנותקים מהאמת ש הם .לעצמם ברגל

 שגם חושבים גברים כאלה בדרך כלל  . שלהםהחייתיותמ

טעות  .טעות  זואבל . שגם נשים הן טובות.נשים הן מוסריות

 נמצאות מעבר תמיד נשים . נשים הן מעבר לזה.גדולה

כדי שתחצה את הגבולות ,  הן ממתינות לך שם.לגבולות שלך

למוסריות מעבר , שם הן מחכות לך .המוסריים שלך

 .תגיע אליהןכדי שתנפץ את המוסריות ו, המזויפת
 

 ולכן , אתה פוחד מה יגידו עליך.פחדמוסריות זה בעצם 

 את שובר לא אתה . מאחורי המחשבות שלךמתחבאאתה 

 את הגבולות ותראה כמה להיות מוסרי זה שבור .הגבולות שלך

 שהדבקת  קליפה דקה מוסריות היא בסך הכל.בולשיט
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 . את זהלא צריך אתה . כדי שתראה יפה בעיני אחרים,לעצמך
אתה יפה .  הקליפה הזובלי אתה הרבה יותר יפה .זה מיותר

 ונשים יתחילו , תוציא את האמת שלך החוצה.מבפנים

 .אותך הרבה יותרלהעריך 
 

 הוא מאמין שאם הוא . נשיםפוחד לנצלגבר מוסרי 

  תמיד הוא חושב שנשים. אותן אז הוא פוגע בהןסתם מזיין

זה  .מערכות יחסיםרק  שנשים רוצות ,רוצות קשר רציני
 . גבר מוסרי חושב שכל הבחורות מוסריות כמוהו.שטויות

 כמו בדיוק סקסנשים שרוצות  יש .בולשיט
מבלי רגש ובלי , להזדיין יש נשים שרוצות .גברים
  . מגבריםהרבה יותר לפעמים הן רוצות את זה אפילו .אהבה
 

גבר שכופה על עצמו מוסר גבוה חושב שכל הנשים הן 

כיפה  הוא מאמין שכל הנשים הן כמו . כמוהו-חסודות וטהורות 
 אבל בעצם הוא סתם , ככה הוא גורם לעצמו להרגיש טוב.אדומה

 אם הוא יודה שלפעמים . הוא משקר לעצמו.שקרן הוא .פחדן

בא  רק אז הוא יתחיל לפגוש נשים שפשוט ,רק לזייןבא לו 
 שכל מה שהן רוצות .רק להזדיין אתו שגם רוצות , עליוןלה

.        לכבוש אותןלתת לו. זיון טובזה לתת לו 
 

 יש הרבה נשים שחושבות .כיפה אדומהנשים הן לא 

 .שד מיני יש הרבה נשים שבתוכן נמצא .זונותבדיוק כמו 
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 יש נשים .לצאת החוצהיש נשים שבתוכן קיימת זונה שמתה 

המוסריות  אבל זו .שרוצות להוציא את הזנותיות שלהן מהארון
 תן . שלך שלא מאפשרת להן להיות מה שהן באמתהדפוקה

 .מה שהן תן לנשים להיות .מה שאתהלעצמך להיות 

 .תהיה אמיתי
 

 אתה .מעוותתמוסריות פשוט גורמת לך לחשוב בצורה 

 שם . שם רע אז ייצא לך, מזיין בחורהסתםחושב שאם אתה 

למעשה זה עובד בדיוק  .חראשל 
מוניטין  כך ייווצר לך -ככל שתזיין יותר בחורות  .הפוך

 המוניטין .אש בשדה קוצים ומוניטין טוב הוא כמו .טוב

 לפני . על זהמדברות הן .בין נשיםהזה עובר ומתפשט 

 עוד נשים .אחד שיודע לזייןשתבין מה קורה ייצא לך שם של 

 יילחמו הן . שלךהכוח הרבה נשים יחפשו את .יבואו אליך

   .עליך
 

 נאמנות לגבר עד לאנשים מטבען אף פעם 

 לא יעצור לכן שום דבר ,אמיתיות נשים הן .הסוף

 כמו בעולם של ,בטבע כמו .מוסריות לא בטח .אישה

מוסריות  לא של ,עוצמה הכל עניין של .החיות

 היא -שהיא רוצה גבר מרגישה  אם אישה .מזויפת
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 היא , היא תעזוב בעל, היא תעזוב חבר.תהפוך את העולם בשבילו

 כשנשים . בגברבאמת מאוהבת אם היא - כלהתעזוב 

 מה הן בדיוק הן יודעות .אין להן גבולות -מאוהבות 

 הן יעזבו הכל ,כוח אם הן ירגישו שיש לך הרבה .רוצות

 אל תחשוב שאם הן . אל תהיה מופתע.מאחוריהן וירוצו אליך

 מעונינות תמידהן  . אז הן לא מעונינות,תפוסות כרגע

  והן, שלךהכוח רק תראה להן את .בגבר חזק יותר

אבל ברגע . אחריך כמו מסוממותירוצו 

. פשוט ככה ,הן פתאום יתחילו להתרחק ממך, שאתה נחלש

 אותך מפסיקות לאהובכי נשים פשוט , ולא יעזור שום דבר
. כשאתה חלש

    
 נשים הן .נשים שונות מגבריםש, צריך להבין

 הרבה יותר נשים הן . אכזריות מגבריםהרבה יותר

 שפלות אתה לא תאמין לאיזו רמה של .מופקרות מגברים

אחרי שתשמע מה נשים ,  אתה תהיה המום.נשים מסוגלות להגיע

נשים הן  .עושות כשהן רוצות להשיג גבר או לנקום בגבר
 כי גברים נוטים ,הרבה יותר אמיתיות מגברים

 בגלל , על האמתמכסים גברים . ולייפות דבריםלטייח

 גברים הם הרבה יותר פחדנים מנשים כי הם . בגלל הפחד,הכבוד
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 נשים פועלות הרבה יותר .מהביצים ולא הראשבאים מ
. לאו דווקא מהראש, מהבטן

 

 אחרי גברים מחפשות תמידזו הסיבה שנשים 

 נשים מבינות .בשפה של הנשים גבר אמיתי מדבר .אמיתיים

 הוא לא בונה לעצמו .כי הוא חושב בדיוק כמותן, גבר אמיתי

 הוא מוכן לעשות הכל בשביל הרצון . הוא לא פוחד מדבר.תדמית

הוא אומר ישר בפנים מה הוא  .שלו
 הוא מחובר עמוק לתוך . הוא לא מסתיר את עצמו.מרגיש

כי זו הגישה הבסיסית  - גישה כזו מעריכות ונשים .עצמו

 נשים הן הרבה יותר . אל תחשבו לרגע שנשים הן מוסריות.שלהן

 יש לגברים הרבה מה ללמוד מנשים . מגבריםואכזריותמעשיות 
 .על החיים
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נשים שונאות גברים "נשים שונאות גברים "
" שמרשים להן הכל" שמרשים להן הכל

 
 

 אף פעם אל תהיה קורבן . אישהאףאתה לא קורבן של 

 אתה בעצם הופך את עצמך , אם אתה קורבן שלה.מישהישל 

שולטת  ש,מחזיקה אותך אתה נותן לה להיות זו ש.חלשל
 . של אף אחתמריונטה אתה לא .בובה אבל אתה לא .בך

 . אתה גבר.חופשיאתה 
 

 זה לנסוע .סטרי-ברחוב חד זה לחיות קורבןלהיות 

 תוציא זה לחכות תמיד שמישהי .ללא מוצאתמיד ברחוב 

 .ומהר - משם בעצמך צא . אל תחכה לאף אחת.מהבוץאותך 
אל .  תעיף את עצמך ממנהמהר –אישה שגורמת לך להרגיש קורבן 

ושכדאי שתעשה , אתה בצרות תבין ש–תחכה ואל תקווה 
. לפני שיהיה מאוחר מדי, בעצמך משהו בעניין

 

 הוא . אף פעם- אף בחורה  מאשיםלאגבר אמיתי 

 הבריזהאם בחורה  . אחריות100%תמיד לוקח 

 זה . אותהתאשים אל .תיפגע אל .ללב תיקח את זה אל ,לך

 קח אחריות לכישלונות , במקום זה.כלוםלא ייתן לך 

 מסוגל אתה רק . אל תחכה שמישהי תעזור לך להצליח.שלך
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 . אל תצפה שהיא תעזור לך.לעזור לעצמך להצליח לכבוש אישה
  . זה התפקיד שלך? תעזור לךשהיאלמה 

 

 תסתכל ? אז מה-אם נכשלת ולא הצליח לך עם בחורה 

 .עצמך את תבדוק . אל תאשים אותה.טעית  אתהאיפה 
 תתנהג אתה שבפעם הבאה ותחליט .פישלתתראה איפה 

כלל זה - בדרך.אחורה אל תנסה להחזיר את הגלגל .אחרת

 קח ? מי ייתן לך. אל תבקש הזדמנות נוספת.בלתי אפשרי

 ואם אתה רואה שגם . תיצור לעצמך הזדמנות נוספת.סיכון בעצמך

  .אחרת נסה עם מישהי .עבור הלאה,  עובדלאזה 
 

 כשאתה קורבן .גמיש להיות .להשתנותהחכמה היא 

קשה  אתה נעשה .נתקע אתה . להשתנותמפחדאתה פשוט 
 כי אתה - ישתנו בשבילך אחרים אתה רוצה ש.עם עצמך

 . אתה משקיע אנרגיה במקום הלא נכון.פוחד להיות מישהו חדש
 פשוט .בשינוי אחרים אל תשקיע .אתה מבזבז את מה שיש לך

 זה . עובדתמידזה  . תשנה את עצמך.תשתנה בעצמך

 .מהמקרים 100%-בעובד 
 

 עם בחורה שלא עושה להישאריש גברים שמעדיפים 

 אם אתה לא , אם לא טוב לך.זו טעות .ולקטר -להם טוב 

לא  אתה . אותהתעזוב .תלך משם -מרגיש שאתה גבר 
 בחורות שגורמות , תתחיל עם בחורות אחרות. אחת כזאתצריך
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 בחורות שאתן אתה יכול להיות . עם עצמךטובלך להרגיש 

 חפש בחורות שאתן אין לך תחושה של .אמיתי להיות ,חופשי

אתה צריך . קורבן אלא תחושה של חופש ושל ביטחון
בחורה שִאתה ַאתה מרגיש שאתה מסוגל לבטא 

 .את עצמך
 

 עם ,גבר חופשי להיות עם שמפחדותיש בחורות 

לא מסוגלות  כי הן , עליהןמאיים זה .גבר מאושר
 הן . אותו כל הזמןלעצור אז הן מנסות .לשלוט בו

להפיל  הן מנסות . אותומקבלות לא הן . אותומבקרות
 אותו להסיט הן מנסות . אותו בבעיות שלהןלהאשים ,אותו

 אתה לא . אותו הצידה עם הצרות שלהןסוחבות הן .מהדרך שלו

זו לא ,  תזכור.חבל לך על הזמן .צריך אחת כזאת

 אל תהיה קורבן ואל תהיה .הבעיה שלהן זו -הבעיה שלך 

 רוצות שהן בגלל שזה מה . שתהיה כזהלהןמסכן בגלל שנוח 

 חופשיגבר  תהיה . תהיה מה שאתה באמת.שתהיה
   .ומאושר

 

 לאף אחת אל תיתן . ששולט בחיים שלךהיחידאתה 

 לך יש תמיד . את חייךנהל אל תניח לאף אחת ל.לשלוט בך

 אם לקום ולעזוב אתה תמיד יכול .חופש בחירה



 
 

17 
 

 

  אתה. לאף אחת כבוללא אתה .אתה רואה שזה לא מתאים לך
 זה .מסכן תמיד תישאר - אם תבחר להיות קורבן .חופשי

 קח את הברירה שלך . זה שאין לו ברירה.שדופקים אותו

 ואל תניח לאף .שלך קח את השליטה בחיים שלך לידיים .לידיים

 כי אם אין לך את זה .אפילו לא לרגע ,אחת לגזול ממך את זה

 אתה רק , אם אין לך שליטה בחיים שלך. שום דבר אין לך-

    .חלש, נשלט, תלוש אתה .סמרטוט
 

 - והכי חשוב .בשליטהתהיה אתה , אם כבר

. אל תיתן יותר משתי הזדמנויות לנשים
 – אם היא פגעה בך . ממנהתתרחק- אם אישה מאכזבת אותך 

 אם היא . הזדמנויות-2 אל תיתן לאישה יותר מ. אותהתעיף

 היא לא תתקן את -לא תתקן את עצמה אחרי ההזדמנות השניה 

אל תהיה  .לכן חבל לך על המאמץ,  זו האמת.לעולםעצמה 
 אל תיתן לנשים מפונקות ועצלניות . עם נשים גרועותסלחני

תלמד  . את זה שוב ושובינצלו הן רק .קרדיט
 .תחתוך אחרי שתי הזדמנויות. לחתוך בזמן הנכון

מהפעם השלישית אתה כבר הופך לקורבן  -תזכור 
 ושמותר לה ,שפוט אתה כבר משדר לה שאתה בעצם .שלה

 גברים שמרשים להן שונאות אתה חייב להבין שנשים .הכל
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 .קווים אדומים גברים שיש להם מעריצות נשים .הכל
 רק עם . מגברים שלא מוותרים על מה שהם מאמיניםנמסותהן 

  . לעשות מאמץ ולהשתנותמוכנותגברים כאלה הן 
 

 .נשים לא משתנות עם גבר סלחן
 אל תנסה להיות טוב . פשוט תוציא לך את זה מהראש.תשכח מזה

הסלחנות שלך עם  .במקום שצריך להיות קשוח ותקיף
 הסלחנות שלך .נשים תוביל אותך עמוק למטה

אל תסלח לנשים  . אל תרחם על נשים.תהפוך רק אותך לקורבן

 סופו –מי שמרחם על נשים  .מתוך רחמים
נשים נוטות -  אין מה לעשות .שהן יתאכזרו אליו

,  לכן.זה באופי שלהן . את החולשה של הגבר שלהןלנצל
זה מה שנשים , בסופו של דבר. תלמד לעמוד על מה שחשוב לך

 .מצפות מהגבר שלהן
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איך תדע שאישה  "איך תדע שאישה  "
? "באמת רוצה אותך ? "באמת רוצה אותך

 
 

איך אתה תוכל ?  גבררוצהאיך יודעים מתי אישה 
 רק. זה קל? לדעת אם בחורה באמת רוצה אותך

עזוב את . עושה בשבילךתסתכל מה היא 

 זה רק .שטויות זה הכל . שהיא אומרת לךהמילים

  רע אבל זה- זה אולי טוב לנשים .פוליטיקה של מילים

 . במבחן הזהתיפול אל .מבחן זה .מלכודת זה .לגברים
 

 היא . בשבילךתתאמץ היא , רוצה אותךבאמתאם היא 

 היא תנסה למצוא , אליךתבוא היא , אליךתתקשר היא .תטרח

 . דברים כדי להגיע אליך תעשה היא.לדבר אתךהזדמנויות 

 בשבילך טורחת לא אם היא , בשבילך עושהלאאם היא 

 לאאפילו  סימן שהיא .רוצה אותך לא סימן שהיא -

 חבל - עם אישה כזו . אתה לא עובר לה בראש. עליךחושבת

אל תבזבז . אל תטרח.  את זהעזוב. לך על הזמן

  .אנרגיה על אחת כזו
 



20 
 

.  הלאהזורם הוא - היתקעגבר אמיתי לא נותן לעצמו ל
 יש כאלה שנותנים ? בשביל מה.מתעקשיםיש כאלה שאבל 

 .נפגעים ש. מזהנעלבים יש כאלה ש. אליהםלהגיעלזה 
 שאתה חושב שאתה סימן-  נפגע אם אתה? בשביל מה

. אתה מעל החיים. גדול אתה . קטןלאאבל אתה . קטן
. אתה גדול על כולן

 
 שלא רוצההאם כדאי להשקיע אנרגיה בבחורה 

 - יותר ככל שתשקיע בה : אומרההיגיון ?להתאמץ בשבילך
 . ההיגיון הוא מטעה.טעות אבל זו .יותרכך היא תרצה אותך 
 זה - אחריה תרדוף אל : אומריםהחיים .תקשיב לחיים

 היא רק תתרחק ממך - אליה תתקשר אל .רק יחמיר את המצב

 לה לבוא אתך לארוחה או אל תציע , אותהתזמין אל .יותר

 .תתרחק ממנה - אם אתה רוצה שהיא תתקרב אליך .לסרט
 מגעיל אל תהיה .תשחק אותה אדיש .ממנהתתעלם 

 ,רגיל אם תתייחס אליה באופן . כלפיהאדיש רק תהיה .אליה
 .רק אז יש לך סיכוי להשיג אותה

 

  כשאתה.כוח אתה מקרין , כלפי נשיםאדישכשאתה 

 זה . וביטחוןשלווה אתה מקרין ,  להוטלאנחמד אך 

 הן . מזהמשתגעות הן .מוציא בחורות מדעתןדבר ש

 הן נעשות .לא מבינות איך אתה יכול להתייחס אליהן כך

 כך אדישות - יותר וככל שאישה היא יפה ומושכת .לחוצות
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 לחוסר נשים יפות לא רגילות. יותרמצד גבר מלחיצה אותה 
, מהןמתעלמים גברים  ש הן לא רגילות.לב-תשומת

 . ולא מיוחד רגילאליהן באופן מתייחסים גבריםש
 

תתייחס לנשים כמו שאתה מתייחס 
 כך תוכל  לראות את .תחשוב שנשים הן גברים. לגברים

 כך תדע מי . ומי לאאותךרוצה  תראה מי באמת .האמת

 יש בחורות . אליךחולשה ולמי יש ,סתם משחקת בך

 הן מחפשות . הן לא רוצות אותם באמת.שמשחקות בגברים

 הן .הכוח של עצמן הן מחפשות את .משהו אחר

 אתה .תחרותיות אלה נשים . את הכוח שלהן מולךבודקות

שרוצות  נשים .נשים אחרות אתה צריך .לא צריך כאלה

 נשים שרוצות .להרגיש נשים שאתה גורם להם .אותך

  . לךלהתמסר
 

הוא לא נופל . בשטויותגבר אמיתי לא מבזבז את הזמן 

, כיבושים גבר אמיתי מחפש .אבודים מראשמשחקי כוח  ל
 מה .כישלונות הוא לא מחפש . תוצאותהוא מחפש

מחובר  גבר ש.הצלחה - שמעניין אותו זה רק דבר אחד
 להתחבר לרגש תמיד גורם לנשים מסביבו , שלולרצון

 , אליךלהתקרב הוא מה שגורם להן לרצות , והרגש הזה.שלהן
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 עם נשים כאלה יהיו לך .בשבילךלעשות  ,אתךלהיות 

 .גדולההצלחה עם נשים כאלה מחכה לך , תוצאות
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נשים מחפשות גבר  "נשים מחפשות גבר  "
" שיגרום להן לחוש מיוחדת" שיגרום להן לחוש מיוחדת

 
 

 , כדי להצליח עם נשים.פוליטיקה של גבר אוהבות נשים
הפוליטיקה  אתה חייב ליצור לעצמך את ,כדי לכבוש אותן

לכל אחד יש .  סימן ההיכר שלךאתה חייב ליצור את. שלך

 תבליט - וכשתמצא אותו . אותוחפש .משלוסימן היכר 

   .אותו כמה שאתה יכולתנצל  . בותשתמש .אותו
 

 זה יהיה .לארוחות פאר יזמין נשים -לבשל גבר שיודע 

 לדגמן יזמין בחורות -  צייר גבר שהוא.סימן ההיכר שלו

 גבר שהוא .תסרוקות יעשה להן -ספר  גבר שהוא .בשבילו

 לנצל את סימן ההיכר חייב כל גבר .ירקיד אותן - רקדן

. לכבוש כדי ,שלו
 

גבר  נשים אוהבות . רק לךשמיוחדסימן היכר זה משהו 
 זה מעניק להן . משהו שונה,קטע אחר גבר שיש לו .מיוחד

 כדי , הן רוצות להיות עם גבר מיוחד.הן מיוחדותשגם הרגשה 

  .בעצמןלהיות מיוחדות 
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 גברים  תחקהאל אבל . מיוחדמשהו תן להן . אותןתגניב

לא  זה . של גבר אחרסימן היכראפשר לחקות - אי.אחרים
 .יצירתי תהיה .ממךבאמת  זה לא בא . כי זה לא אתה- עובד

 את הכשרון האמיתי תנצל . טוב בוממשתשתמש במה שאתה 

 ,גבריות שונה קיימת בכל גבר . כל גבר הוא ייחודי.שלך
 .בבדיחות אחד טוב .בדיבורים אחד טוב .גבריות אחרת

 אחד יש לו .מסתוריות עיניים ,עיניים יפותאחד יש לו 

  . כל אחד והקטע שלו. נשיםללמד והוא יודע איך , ידעהרבה
 

 אתה חייב להיות רק - מישהו אחר להיות  יכוללאאתה 

 - אם תנסה לזייף . וזה יהיה סימן ההיכר שלך.מה שאתה באמת
חוש ריח  לנשים יש . אתה תיפול.מגוחךאתה תיראה 

 הוא סימן היכר .מזייפים הן יודעות מתי גברים .מצוין

 מושך אליו את לא אבל הוא . אליו נשיםמושך הוא .פרחכמו 

 את אותם נשים שאוהבות את רק הוא ימשוך אליך . הנשיםכל

 כל היתר ממילא .בשבילך אלה הנשים .סימן ההיכר שלך

הן אף פעם לא יידעו להעריך את ,  לכן.אחריםמחפשות פרחים 

 - רק אלה שיודעות להעריך את הפרח שלך . שלךהמיוחדהפרח 
. בשבילך רק הן הנשים .שלךהן הנשים 

 

 את סימן ההיכר  שלא אוהבותאם אתה מתחיל עם בחורות

 אתה מניח לפרח . גדולה טעות.טעות אתה עושה ,שלך
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 . אחר אתה מנסה להיות פרח.לגדול במקוםלנבול שלך 

 אל תוותר על מי . תמיד תהיה מה שאתה!עזוב את זה

 .שאתה בשביל אף אחת
 

 הן תמיד הנשים ,מחפש באמתהנשים שאתה 

 הנשים שאותן באמת תוכל . אותך מחפשותבאמתש

 מהסוג פרח הן אלה שמאז ומתמיד חיכו למצוא ,לאהוב

סימן  להעריך את  יידעותמידש הן אלה .שלך
  היא- מי שלא יודעת להעריך את סימן ההיכר שלך .שלךההיכר 

לה כמה הפרח להסביר  תנסה אל . תלך בכוחאל . בשבילךלא

 משהו מפסידה אותה שהיא לשכנע אל תנסה .יפהשלך הוא 

היופי  אתה לא צריך להסביר את . ומאוד מיוחד,מאוד יפה

 .הזמן חבל לך על . תביןלא היא ממילא .הפנימי שלך
 סימן שהיא - כשהיא רואה את זה מידאם היא לא מבינה את זה 

    .אף פעםלא תהיה מסוגלת באמת להבין אותך 
 

 זה לא משנה אם סימן .ייחודי שלך חייב להיות ההיכרסימן 

 ,  אותךיבליטהעיקר שהוא - נשי או גברי ההיכר שלך הוא 

לדניס  .העיקר שהוא ישקף את הייחודיות האמיתית שלך
 הוא מתייחס לשיער שלו . בולטמאוד יש סימן היכר רודמן

ונשים ,  חלון ראווהכמו, שלט ניאוןכמו 
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שחק הוא  כל מ.אוהבות גברים מקוריים

אף אחד לא עשה .  בכל מיני צבעיםהשיערצובע את 
  .לכן זה סימן ההיכר של דניס רודמן - את זה לפניו

 

שאתה  זה משהו . אין בעיה אתו שלךסימן היכר זה משהו
  כי סימן היכר הוא, גם אם כל העולם לא, אוהב אותו

שלט על  סימן היכר הוא כמו . שלךהאמת הפרטית
 סימן היכר הוא .אני מיוחד. אני כאן : שאומרהמצח

 כשאתה יוצא החוצה לרחוב . שלך לחייםכרטיס הביקור

 הן מזהות את .הן מייד מזהות את זה,  את זהרואותבחורות מייד 

וזה מה  -  שלךהגבריות את ,  שלךהאינדיבידואליות

 .מחפשותשהן 
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נשים הן הרבה יותר "נשים הן הרבה יותר "
" משוחררות מגברים" משוחררות מגברים

 
 

צורך לך אין  . את עצמך על נשיםאל תכפהאף פעם 
 אם אתה מחזר אחרי אישה .להשתמש בכוח כלפיהן

שאתה לא  סימן .לחוץ סימן שאתה ,באגרסיביות
 מפחד סימן שאתה .שנשים רוצות אותך כמו שאתהמאמין 

  .להפסיד אותן
 

 אתה תבין שגם -אם תפסיק להיות כוחני ותהיה עצמאי 

נשים הן יותר עצמאיות . נשים הן עצמאיות
לאישה חשוב . אבל רוב הגברים לא מבינים את זה. מגברים

 אישה רוצה .כי זו האמת הפנימית שלה, מאוד להרגיש עצמאית

 רק גבר עצמאי מסוגל להבין את .להחליט בעצמה,  לבדלבחור

  .העצמאות האדירה של נשים
 

 אם תהיה כוחני -אישה אף פעם לא תהיה שלך באמת 

 תמיד -גבר שמשפיל נשים  .ואגרסיבי כלפיה
 אתה .ימצא את עצמו מושפל על ידי נשים

 אתה - כשאתה אגרסיבי . את העצמאות של האישהלכבדחייב 
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 .אתה מפחיד אותה,  אתה מאיים עליה. ממנה את העצמאותשולל
 היא . את האישהמשחרר זה -אבל כשאתה עצמאי ולא נדבק 

 - וכאישה מרגישה חופשייה מדי .מרגישה עצמאית וחופשית כמוך
מישהו ייתן  היא רוצה ש.להיצמד למישהוהיא רוצה 
שהן זקוקות , כך עצמאיות עמוק בפנים-נשים הן כל. לה יד

נשים אוהבות .  למישהו שיהיה איתן יחדנואשתבצורה 
 .כי הן בעצמן מאוד עצמאיות, גברים עצמאיים

 חלשות זה מזכיר להן כמה הן -כשהן רואות גבר תלותי או נדבק 

והן לא אוהבות לראות את הצד המכוער , ונואשות
 .שלהן במראה

 
כשאתה מחזר אחרי אישה תמיד תחזר אחריה , לכן

בשביל  ! צריךלא - מי שלא רוצה אותך .בנועם תמיד .בטוב

אל תנסה להפגין את . תמיד יש עוד בחורה? מה לדאוג

 אתה לא !כבר קיימתהיא ?  בשביל מה.בכוחהגבריות שלך 

 פשוט תפגין את .צריך להילחם על משהו שכבר יש לך בפנים

 כל היתר כבר .גבריות ועצמאיות תקרין : שלךהעצמה

 לא רוצהסימן שהיא  -  אם אתה בא לבחורה בכוח.יקרה מעצמו

כי עובדה שאתה כבר , לתת לך להוכיח את הגבריות שלך
 אם אתה בלחץ מאישה סימן שהאישה - תזכור .בלחץ ממנה

 שהיא בעצם לא רוצה לקבל את מודע-תת לך במשדרת

 .הגבריות שלך
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 כי ,  ההפסד הוא שלה.לא שלך-  שלה אבל זו בעיה

אלא להוכיח , לא רק את הגבריות שלךלקבל הייתה לה הזדמנות 

 באמצעותך לנשית להפוך הייתה לה הזדמנות .את הנשיות שלה

 ,  מזהפוחדתאו שהיא ,  את זהלא רואה אבל היא .יותר

.  שלההפחדוהאגרסיביות והכוח שלך רק מגבירים את תחושת 
- ואם אישה נסגרת . היא נסגרת- אם אישה פוחדת 

   . רק פחד,היא לא רואה כלום
 

 לא -  בחורה שפוחדת ממך, בפחדבחורה שנמצאת 

 ולא רצון ובחירה קבלה אמיתית באה מתוך .יכולה לקבל אותך

 תניח .No Problem - אז אם היא פוחדת .כפייהמתוך 

 היא כבר תעשה את . של עצמה לשחות במיץ תן לה.לה

 הוא זה שמונע ממנה להתקרב  רק הפחד אם. שלההחושבים

 עליה תפעל כמולא לוחץ אז העובדה שאתה , ולהיפתח אליך
כי אתה מעניק לה תחושה של , תירגע ותיפתח היא .קסם

- אחרות  אם היא לא רוצה אותך בגלל סיבות , אבל.ביטחון
  .אז ממילא כל העניין מיותר
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מדוע חשוב "מדוע חשוב "
? "להתעצבן על נשים ? "להתעצבן על נשים

 
 
 

 אם .אמיתי מותר לך להיות . את עצמךלהביעמותר לך 

עד  אבל תתעצבן .תתעצבן -בחורה מעצבנת אותך 
תתעצבן עד הסוף עם כל . הסוף
 באמת לחזור שתוכל כדי, הלב

 אל . בכעס שלך הרבה זמןתקועבמקום להיות , לעצמך

 למה מפריע לך מה בצורה הגיונית לה להסבירתטרח 

  .עד הסוף פשוט תוציא את זה .שהיא עושה לך
 

ההיגיון  לשמוע רק את לא רוצה היא ,תבין דבר אחד
 .הזעם בעיניים שלך את לראות היא רוצה . שלךהקר

 היא .הכעס בידיים וברגליים שלךהיא רוצה לחוש את 

 היא רוצה . שלךהזיןהעצמה של רוצה גם לחוות את 

, בנאדם שגם מרגישאתה ש .אתה אמיתילראות ש

עם כל מה שהוא , עד הסוףושיודע ללכת 
. מרגיש
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 כשאתה .עצמה ואמת, כוחנשים מחפשות 

 עוצמה יש לזה, כוחיש לזה - מתעצבן  באמת
 להיות רוצות הן . מה שנשים רוצותבדיוקוזה , אמיתית

 ואל  תסתיראל,  לכן. מהעצמה האמיתית שלךחלק
 תוציא את . מבפניםמתפוצץ כשאתה תשחק אותה אדיש

 תוציא . עם כל הכוחאשכרהאבל תוציא את זה , זה החוצה

 תן לזה . בזה תשלוטאל .חזק ועד הסוף, מהראת זה 

  רק אז זה יהיה .את העצבים שלך לגמרישחרר  . ממךלצאת

 הן . כי זה מה שהן מחפשות,  אותן לגמריימיס רק אז זה .אמיתי

 .אמיתירוצות שזה יהיה 
 

 , מחומם עליה רצחכשאתה מראה לאישה שאתה 

 אישה רוצה לראות עד כמה .אתה משדר לה מסר חשוב נוסף

זה - עצבים  עליה בשיא הכועס אם אתה . לך ממנהאכפת

 אם לא היה אכפת לך ממנה . ממנהשאכפת לךסימן בשבילה 

 אבל היא מחפשת ממך גם את .דג קר היית מתייחס אליה כמו

האמת שהיא  זו .פיצוץ את ה, אש את ה, חוםה
 בכוונה מעצבנות ולכן הרבה פעמים נשים .מחפשת

 בגברים מתגרות הן .גברים כדי לראות מה תהיה התגובה שלהם

 . להםאכפתכדי לראות אם 
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 .לחשוב לא לעצמך גם תן . תחשוב כל הזמןאל
 אם אתה . תניח לראש שלך למנוע ממך מלהביע את עצמךאל

 . את הפהתנבל, תקלל, תצעק - מעוצבן

 המטען לכל תן . את הקולתרים . בכל הכוחתצרח

 זו . בתוכךלהירקב אל תגרום לו .לצאת החוצההזה 

 מדי לשפוך את האשפה אתה חייב .זבל זה .פסולת

 אל . את עצמך מהאנרגיה הזו שרוצה להתפרץ החוצהתנקה .פעם

 . לשלוט בזה לא יכול אתה.תנסה לעצור את העצבנות שלך

 , ארס מניאק קבל את זה שיש בך .פשוט קבל את זה ככה

 את זה חייב אתה . אז תן לו להתבטא.שגם רוצה להתבטא

. לעצמך
 

 ,להשתולל חשוב ,לצעוקחשוב מדי פעם 

 הופך לא זה .להתעצבןחייבים , להשתגעחשוב 

 זה הופך אותך לאדם .בדיוק הפוך .אותך לאדם אלים

 גברים שלא . גברים אמיתייםמעריצות בחורות .אמיתי

  הן .מה שבא להם גברים שאומרים .פוחדים לבטא את עצמם

 את שמסננים בגברים מזלזלות הן . גברים פחדניםשונאות
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 אל תהיה .ובוחרים תמיד להגיד רק את מה שיפה, המחשבות שלהם

 .אמיתי תהיה בנאדם .חנון
 

 גבר שקשה . שלוהכעס את שעוצרגבר פחדן הוא גבר 

 ,  מנומסתמיד הוא .משלוותומאוד להוציא אותו 

 זו . מנתח דברים בהיגיון קרתמיד ,  מדבר בשקטתמיד

 גבר .רובוטית, מכניתזו התנהגות  - אינה התנהגות אמיתית

גם פצצה גבר אמיתי הוא  - פריזרהוא לא 
להיות גם  גבר אמיתי יודע .דינמיט הוא כמו .אטומית

    . כשצריךסוער
 

 אישה רוצה .נשים הם כמו משאבות

 אישה . תסתפק בפחותלעולם לאהיא -  הגבר שלה כלאת 

 שלו או הכסף של הגבר או את הנחמדותרוצה לא רק את 

  הכעס והזעם היא רוצה גם את. שלוהאינטלקטאת 

לתת  עליך - עם אישה להיות  לכן אם אתה באמת רוצה .שלו
.  כל כולך את לה

 

 אל תשים . שלךמהאלימות הפנימיתאל תברח 

 בכולנו יש צד .מסכות יפות אך מזויפותעל עצמך 

 שלך לצד הפראי לכן תן . וכך זה צריך להיות-אלים וזועם 
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מי שיודע  . אותך כל חייךירדוף אחרת הוא ,להתבטא
לבטא אלימות הופך לאדם לא 

 לא והכי עדינים הכי אומני הקרטה הם האנשים .אלים

 למרות שיש להם יכולת להתמודד עם כל אדם בכל .אלימים שיש

למה  . הם משתמשים ביכולת הזו במצבים נדירים ביותר,מצב
העולם תמיד עובד  כי ?זה ככה

 את האלימות לבטא דווקא בגלל שהם יודעים .הפוך

 כי הם מרוקנים את עצמם , הם הופכים לאנשים עדינים,שלהם

 .מאלימות בצורה נכונה
 

 בתוכו אלימות צוברגבר שלא מבטא את האלימות שלו 

 שהוא צובר בתוכו הולכות וגדלות ערמות הזבל. רבה מאוד

מזבלת עד שיום אחד הוא פותח את העיניים ורואה את 
הוא מנסה - מרוב פחד מגודל האלימות שבו .  בתוך עצמוחירייה

אבל הוא לא . להסתיר את האמתלהיות מעודן על מנת 

אלים בתוך תוכו הוא . אלק מעודןהוא - עדין באמת 
-  את האלימות שחררו .ומתוסכל יותר ויותר

מאחורי אל תסתתרו .  אותה בפניםאל תשמרו
זה מה שיגרום . אל תפחדו לבטא את כל מי שאתם. מסכות
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כי אלימות היא חלק חשוב , דווקא יותרלנשים להעריך אתכם 
. מהגבריות האמיתית

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

" מהירות סוחפת נשים" " מהירות סוחפת נשים"
 
 

 

  אף אחת, אם אתה מחכה.ומהר - הכל זזבעולם שלנו 
עם  תתחיל לזרום .לפעול מהר אז תתחיל . תחכה לךלא

 . תהיה מהיר בהחלטות שלך. מסביבתתחבר לקצב .הקצב
 אין זמן לעולם .איטי או כבדאל תיתן לעצמך להיות 

 מישהו . בשביל הקצב האיטי שלךאין סבלנות לנשים .בשבילך

  . יבוא וינצל את ההזדמנות לפניך,מהיר ממך ,אחר
 

 את - אם אתה מגיב מהר . מכתיבשאתההכל טמון בקצב 

 אתה - באיטיות אם אתה פועל .אחריך את הנשים סוחף

לא  זה בכלל . אחרי הקצב שהאישה מכתיבה לךנגרר
כי , מקרין מהירות העיקר שאתה . מה אתה אומרמשנה

 נשים מחפשות .מהירות סוחפת נשים

אל  , לכן. ומהירי מעשה, גברים מהירי החלטה.גברים מהירים
 אל תחפש את . פשוט תגיד. כל כך מה אתה אומרתחשוב

 .קצב נכון יש .אין מילים נכונות -המילים הנכונות 

  .המהירהקצב והקצב הנכון הוא 
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 המהירות שלהם . מטיפוסים מהיריםנגנבותנשים 

 . בחברת גבראוהבות להתבלבל והן , אותןמבלבלת
 היא . משגע אותה, שהגבר שלה מבלבל אותהאוהבתאישה 

 היא ,להשתחרראוהבת את זה כי היא מרגישה שהוא גורם לה 

 החופש והיא אוהבת את .שליטה לאבדגורם לה 

  .הזה
 

לחתוך  תלמד . עם בחורה במשך שעותתפטפט אל
 אל . ולהאריך במעשים- בשיחות לקצר תלמד . ומהרעניינים

תיפגש  . את כל מה שרצית לומר להבטלפוןתגיד לבחורה 

 פשוט .לאן לקחת אותה בערבתתלבט כל כך  אל .אתה

 . על התלבטויות תבזבז זמןאל .תחליט ותעשה את זה
שאתה יודע  תראה לה . לעצמך-תשמור את ההתלבטויות שלך 

   . גם אם לפעמים בתוכך אתה לא ממש בטוח,מה אתה רוצה
 

 עליך - היחסים  בסוף אלא גם,היחסיםבמהלך לא רק 

לא -  עם נשים להתחיל גבר שלא יודע איך . מאודחדלהיות 

 אל , גומר קשרכשאתה.  איתןלגמוריודע גם איך 

 כשאתה מתחשב באישה ולא אומר לה .תתחשבאל  .תהסס

 אם החלטת שאתה .מתעלל בה אתה בעצם -שנגמר לך ממנה 

 אל תנסה להסביר .בשניה אותה תזרוק -כבר לא מעוניין בה 
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 אתה רק גורם לה - אם אתה מסביר לה . אותהתעיף פשוט .לה

 נשים . אותן באףלא אוהבות שמושכים נשים .סבל

יש ,  מבחינה רגשית. איפה הן עומדותמאוד מהרקולטות 

 ברגע שאתה מפסיק .מעולה חוש התמצאותלנשים  

 אז אם אתה . את זהקולטות מייד הן -להרגיש כלפיהן 

 .ועוף משם קח את עצמך - בהן להתחשב רוצה באמת

 כי נשים . מזיק זה רק.מסטיקאל תמתח פרידות כמו 

 מצבים אוהבות לא הן .ברוריםאוהבות שהדברים 

חד  ככל שתהיה . מזהמאוד סובלות הן .מעורפלים

 .יותרקל  כך יהיה להן -  יותרוברור
  
 

שיטת יש גברים שיוזמים פרידות על פי 
לא  הם חדשה כל עוד אין להן מישהי :'רץ'הריצ

גם אם ,  שלהםהנוכחית את האישה מעיזים לשחרר

 מושכים את  הם.הם מרגישים שהקשר מיצה את עצמו
 . כי הם פוחדים שהם יישארו לבד ולא תהיה להם אישה,הקשר

 אם אתם .אל תמשכו קשר רק בגלל שאתם מפחדים להיות לבד

מבזבזים את מושכים קשר שכבר מיצה את עצמו אתם רק 
כי העתיד תמיד צופן בתוכו מישהי טובה יותר ,  שלכםהזמן
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 – והכי חשוב . אל תחכו לרגע האחרון.בשבילכם
לעולם אל תניחו לנשים ליזום את 

.  זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות לאגו של גבר.הפרידה
 

גבר שלא יודע לחיות מדי פעם 
לא מסוגל להיות גבר - לבד עם עצמו 

 בנוכחות של גבר חלש שתלוי הוא בסך הכל .אמיתי

ילד קטן שצמוד לסינור של  הוא כמו .נשים לידו
  . קחו את עצמכם בידיים ותלמדו ליזום פרידות. שלואימא

 
גבר שיוזם פרידה מחזק את 

 אם תמתינו לה יותר .תחושת הגבריות שלו

 ואז תצטרכו לסחוב , בסוף היא תהיה זו שתזרוק אתכם-מדי זמן 

 הזה למערכת היחסים הבאה מטען ההשפלהאתכם את 

 .שלכם
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לחץ גורם  "לחץ גורם  "
" לנשים להיסגר" לנשים להיסגר

 
 

 אם אתה מראה לנשים .נשים מחפשות עוצמה ובטחון בגברים

 אתה מראה , חולשהאתה חושף  -  מעונין בהןמידשאתה 

 אל  אף פעם.נינוח ונחמדתלמד להיות ,  לכן.לחץ
 ?לאן אתה רץ. אל תהיה להוט.  עם אישהתמהר

 

 שונאות אבל הן .מהרו -  להשיג דבריםאוהבותנשים 

כדי להשיג בחורה גבר ,  לכן. להשיג אותןשממהריםגברים 

 ככל שתלך .צריך לפעול בדיוק הפוך

כך גדל הסיכוי שהיא תרצה אותך מהר  -  יותר עם אישהלאט

.לחץ גורם לנשים להיסגר .יותר קלילות  
  .פותחת נשים

 
 תן להן את מה . אחרי גבריםנשים שאוהבות לחזריש 

 שהן שולטות תיקח מהן את ההרגשה אל .שהן אוהבות

 זה .בנוח זה גורם להן לחוש הרבה יותר .כביכול, במצב
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לא מרגישות  כי הן ,  יותר אליךלהיפתחמאפשר להן 
  .מאוימות ממך

 

 נשים .קשות הן הנשים הכי הקלותהנשים הכי 

אבל בדרך  - אותה קלות להשגהשמשחקות קלות הן נשים 

 לתת לו . את הגבררוצות להרדים הן .כלל הן הכי קשות להשגה

הופכות את  ואז כשמגיע רגע המבחן הן . שלובכיסלחשוב שהן 
הנשים שנראות ,  לעומת זאת. הן משתנות בבת אחת.עורן

הן בדרך כלל הנשים שהכי - הכי קשות להשגה 
 הנוקשות שלהן היא בסך הכל .רוצות להתמסר לגברים

 עצומה כמיהה מאחוריה מסתתרת .מאוד דקהקליפה 
  .לגבר שיודע מה הוא רוצה

 

 תלך . מנשים קלות ומנשים קשותאל תתרגשאבל אתה 

 אישה שהולכת בקצב שלך ,תזכור.  בטוח ולאט,נינוח -בקצב שלך 

 אישה . כי היא מתחשבת בך, רוצה אותךמאוד היא אישה ש-

 . בראשדברים אחרים יש לה . לא רוצה אותך-שלוחצת 
אל תלך עם  . ולא בתור בנאדם,היא מסתכלת עליך בתור אמצעי

זה סימן . אל תניח לנשים ללחוץ עליךו, נשים לחוצות
 אין ביניכם סיכוי - אם אישה לא מתיישרת לפי הקצב שלך .גרוע

לא  היא בכלל .אישה לחוצה היא אישה עיוורת .רציני
 היא מסתכלת על העולם . אין לה עיניים בלב. אותךמרגישה
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 אישה רגשית היא אישה שמסתכלת על כל . לא מהלב,מהבטן

  . היא מסתכלת גם עליך ולא רק על האינטרסים שלה.המצב
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אישה רוצה להעניק  "אישה רוצה להעניק  "
" לגבר שלה את ההשראה" לגבר שלה את ההשראה

 
 

  מהווה השראה בשבילךלאאם אתה יוצא עם אישה שהיא 
 אישה . האישה בשבילךלא היא .חבל לך על הזמן- 

 היא .מנוע טורבואמיתית שנכנסת לחיים שלך היא כמו 

 היא אמורה . את החיים שלךלהזניק היא אמורה .רקטה

, בטחון, אומץ , רעיונותלהכניס לך 
  .והמון התלהבות ואקשן

 
 

 הגבריות את הגבר שלה לתוך דוחפתאישה אמיתית 

 אישה כזו .דלתות חדשות בפניו הרבה פותחת היא .שלו

אישה חלשה גוררת את ,  לעומת זאת. שלוההשראההיא מקור 

 ,ממנו את הגבריות שלוגוזלת  היא .הגבר לתוך הנשיות שלו
  הוא נעשה. יותר ויותרונסגרוכתוצאה מכך הוא הולך 

.  תלותי וחסר בטחון, חלש, מבודד
 

אישה היא מקור ההשראה של 
,  את הפוטנציאל הקיים בגבר שלהלחשוף אישה נועדה .גבר
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ולאפשר לו ,  את הגבריות שלולהזין היא אמורה . אותוולטפח

לנשים יש חוש ריח מצוין  . אותה יותר ויותרלבטא
 הן יודעות לחוש מתי לגבר יש .לכשרונות חבויים

בחשיפת  ויש להן יכולת מדהימה , ענקפוטנציאל 
שלא אם אתה נמצא עם אישה ,  לכן. של גבריםהפוטנציאל

.  אין לך מה לעשות אתה -  לחוש השראה וכוחגורמת לך
 

אם אתה לא מרגיש שהקשר מעניק לך עוצמה לכבוש את כל 

 היא לא אישה .זה ַפארש. זה סתם - העולם

. שלך בובת הזיונים  היא בסך הכל.בשבילך אמיתית
לאישה  תפנה את עצמך .שחרר אותה לגבר אחר. עזוב אותה

 אישה . אישה שתגרום לך להיות יותר מי שאתה.אמיתית

  . לבטא את האמת שלךטוב יותרשבמחיצתה יהיה לך 
 

נשים רוצות להרגיש שהן מקור 
 שותפות הן רוצות להרגיש .ההשראה של גבר

 ההצלחה שלו לא בלעדיהן הן רוצות לדעת ש.לעשייה שלו

 הכוח אם אתה נמצא אישה שמעניקה לך את .הייתה מתרחשת

 אבל אם . את מלוא הכבודתן לה,  להפרגן – ההשראהואת 

 אותך מסיטהשרק ,  בךמחבלתאתה נמצא עם אישה שרק 
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 לאכי היא ,  ומהרזרוק אותה,  תתרחק ממנה–מעצמך 

 .בשבילך
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מהי הפנטזיה  "מהי הפנטזיה  "
? "המינית של כל אישה ? "המינית של כל אישה

 
 

 זיון זה לא רק פורקן .חיים לגבר אמיתי אין - בלי זיונים

 .היכולת שלך להעניק ולאהוב,  שלךההשראההוא זיון  .פיסי

 הזיון עצמו .לכבוש נשים תלמד .סתםלכן אל תזיין 

 ולשלם לה זונה אתה יכול לקחת לך . חשובלאבכלל 

, הכיבוש הרעיון הוא . הרעיוןלא זה .כסף
היכולת לגרום לאישה לאבד 

 הוא .מתמלא-  גבר שכובש אישה במיטה .שליטה

 . זה ממלא אותו.בעוצמה פנימית , אגו ב, כוחמתמלא ב
 

אבל אתה ,  בכסףזיוןאתה יכול לקנות 

בשביל עוצמה אתה .  בכסףעוצמהלא יכול לקנות 

 . שלךהגבולות את לשבור אתה חייב .להשתנותצריך 
 . שלךהפחדים עם להתמודדאתה צריך 
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 הוא אולי מרגיש .משליטהגבר שואב את כוחו 

 אבל הוא יכול .כשהוא מצליח להכניס אישה למיטה גאווה

כמו  אותה לזיין רק כאשר הוא מצליח עצמהלחוש 

 ,  מיניותפנטזיות לכולנו יש . באמתשהוא אוהב

כל הפנטזיות המיניות הן אבל למעשה 
,   גברים ונשים אוהבים לכבוש:בעקרון דומות

לאבד שליטה  אבל נשים אוהבות .לשלוט ולהישלט במיטה
 הם .מין חייתי גברים אוהבים .הרבה יותר מגבריםבמין 

על , הכנעה של אישהמפנטזים על 
 נשים גם .שליטה ודומיננטיות באישה

 נשים .על אונס, אובדן שליטהמפנטזות על 

  . שמפתיע אותןגבר חסר פניםמפנטזות על 
 

 מהי הפנטזיה המינית ? רוציםבאמתמה גברים 

סקסית  ומושכתכשגבר רואה אישה ?  של גבריםהאמיתית
 לתפוס: ברחוב עמוק עמוק בפנים הוא חושב רק על דבר אחד

 לה את לקרוע , השיחים אותה אל לגרור , בשיעראותה 

 אותה עם כל ולזיין , התחתונים לה את לקרוע , הבגדים

  . שיש לוהכוח
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זו גם הפנטזיה המינית של כל אישה 

אותו נשים וגברים רוצים את . אין הבדל. כמעט

 יש . על אותם דבריםבדיוק נשים וגברים מפנטזים .הדבר

 שזה .לעשות לאישה כאלה דבריםלא יפה גברים שחושבים שזה 

 זה !בולשיט . אותהיעליב שזה . אותהישפיל
 אלה הזיונים היחידים שבאמת .עובד בדיוק הפוך

 . שלהמספרת לחברות אלה הזיונים שהיא . אישהמרגשים
מזיין טוב כשהחברות של החברה שלך שואלות אותה אם אתה 

 אם יש לך את מתות לדעת הן . הן מתכוונותבדיוקלזה - 

 באמת רוצות כי זה מה שהן . הזוהחייתיות ואת האומץ

 .לקבל מגברים
 

 מזה נטרפות נשים . פראימסקס נגנבותנשים 

 אותן אל מצמיד מזה שאתה .בשער להן חזק מושךשאתה 

 להן את קורע מזה שאתה .חשוך בחדר מדרגות הקיר

 , שרמוטה , זונה: " להןצועק מזה שאתה .התחתונים

 עושה להן שבאמת זה מה ." את הצורהךל עקראאני 

 לך כי זה מה שנותן , ברק בעיניים זה מה שנותן להן .את זה

 .ברק בעיניים
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נשים  . להןמכאיביםנשים אוהבות ש
אם אתה . מזוכיסטיות נשים הן .אוהבות כאב

 אחרי כמה זמן הן . אותן מהר מאודמשעמםזה  -  במיטהעדין

 לך אין ש.אימפוטנטמתחילות לחשוב שאולי אתה 

 . על הגוף שלהןלא באמת משוגע הן קולטות שאתה .כוח
  . בהןשאתה לא באמת חושק

 

 הן רוצות . לגוף שלהןשתשתוקקנשים רוצות 

 .כל איבר בגוף שלהןלתתמכר ש
 הן רוצות .בתחתלהן תרביץ  ש.בשדייםלהן תמשוך ש

 ,  שלהןשתפסק את הרגליים . לגמריאותן תפתחש

 הן רוצות . עד הקצה חזק הקשה שלךהזיןאת תדחוף ש

 .גוף שלהןלכל חלק ב עם העצמה שלך תחדורש
תחדור  ש.שתיכנס להן בדם ובנשמה . אותןתזעזעש

 .  ממשלתוכן
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נשים זקוקות  "נשים זקוקות  "
" לכבוד ולהערכה ממך" לכבוד ולהערכה ממך

 
 
 

 מהגברים לכבוד ולהערכהנשים זקוקות 

 אם תהיה כל . לתת כבוד לאישהאיך לכן גבר צריך לדעת .שלהן

 . מה שהן רוצותלא  זה .זה יתסכל אותן- רגיש ועדין הזמן 
 רואים את החיים גברים . רוצותבדיוקאתה צריך לדעת מה הן 

 נשים רוצות שתהיה .בשניים רואות את החיים נשים .באחד

 כשאישה .שתגיד להן שהכל יהיה בסדר, איתן

 . אתהעדין ורגישעליך להיות - פגיעה מרגישה שהיא 
 והיא יותר מדי כוחכשאישה מרגישה שיש לה , לעומת זאת

זה הרגע שבו  -  מהכוח שלהנבהלתמתחילה להשתולל כי היא 

 זה בדיוק הרגע שבו אתה . ממנה חזקיותראתה חייב להיות 

 אתה כי היא רוצה ש. כוחיותר לה שיש לך להוכיחצריך 

 היא .לבדהיא לא רוצה לשאת בנטל - ברוב הכוח תחזיק 

 אחרת היא מתחילה להיות .גבר חזקרוצה לדעת שיש לה 

 היא רוצה .לבד היא מרגישה שהיא .בודדה ומתוסכלת

 ,  לא יספק אותהאף פעם זה . עדינות וחוםלא רקממך 
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 להישען היא רוצה .בטחון ועוצמהכי היא רוצה ממך גם 

 ,  עליךלהישען היא רוצה לדעת שהיא יכולה .עליך לפעמים

  . שלההקשים ברגעיםשהיא יכולה לסמוך עליך 
  
 

ממש  ?כשרע להן?  יחסיםלהרוסמתי נשים מתחילות 

 עם טוב כשלאישה !בדיוק הפוך! לא

 אז מגיעה .נפילהאז אתה יודע שצפויה לך  - הגבר שלה

זה  הן חוששות ש.נשים פוחדות כשטוב להן .המכה

 תפסיקשאתה ,  להןתברח הן פוחדות שאתה .ייגמר

 וכשנשים מפחדות הן פשוט .ומוביל גברי, חזקלהיות 

 נראה להן הכל פתאום .על כל דבר- להתלונן מתחילות 

  . להןרע הכל . שום דבר לא עובד.גרוע
 

 זה , מפחד זה בא . לביקורת שלהן תתייחסאל

הן פשוט . כך-  הן מתקשות להאמין שהכל יכול להיות טוב כל.הכל

לחפש נשים חייבות , משום מה.  את השלמותלאבדמפחדות 
 . במקום שאיןבעיות

 
הן ?  רוצות ממךבאמתאתה יודע מה הן , במצבים כאלה

עוד  שתיקח אותן . את הקשר הלאהשתמשוךמצפות ממך 
 שאם יודעות הן .לנוח רוצות לתת לך לא הן . למעלהיותר
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,  בדרך כלל.לקרוסאתה מתחיל לנוח אז כל הקשר יתחיל 

 כשהם .נעצרים הם .נחיםהם - טוב כשגברים מרגישים 

,  ככה זה גם במין.לישון הם נרגעים והולכים , לשיאמגיעים 

בכך סימן  הן רואות . את הנשיםשמפחיד מה בדיוקוזה 
ופתאום , שטוב לו, הן מסתכלות על הגבר.  של עצמםלכישלון

קשה להן פשוט ללכת לישון .  להןחסרהן מרגישות שמשהו 

כדי ,  כדי שהגבר יישאר ערניעושות בלגןאז הן . מבסוטיות
.  שהוא ירגיש מה שהן מרגישות

 

 .אסור לך לעצור , כשטוב לך עם אישה

 דווקא כשהכל :תפעל בדיוק הפוך

 . על זרי הדפנהאל תנוח .ומהר ,  חדשאתגרחפש  - טוב
כי דווקא כשלאישה , לתחנה האחרונהאל תחשוב שהגעת 

 התפקיד שלך כגבר זה .טוב היא נכנסת לבלבול רציני עם עצמה

 לשיאים ,  חדשותלפריצותלהוביל את הקשר כל הזמן 

 .מוביל תהיה גבר . אסור לך לחפף. זה התפקיד שלך.חדשים
 תכניס . ועוד אתגרים שעוד לא כבשתגבולות עודחפש כל הזמן 

 . וחידושהתלהבות תפיח בו כל פעם מחדש .רוח חיים בקשר
 הן תמיד תהיינה . לא יתלוננו לךאף פעםנשים  - אם תהיה כזה

כי את לא ,  אתךמאושרות הן תהיינה .מבסוטיות
 . מניח להן לעצור ולחשוב לרגע
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ברית עם אתה כורת - נוחות אם אתה מעדיף 

של מערכת  1האויב מספר  כי נוחות היא .השטן

נוחות היא  .מוות איטי נוחות היא .יחסים
 זה הרגע שבו ,  כשאתה מתחיל להרגיש בנוח.התאבדות

 מאבד אתה .שלךהרעננות והיצירתיות  את מאבדאתה 

 בכל פעם .שקיים בך החידוש ואת, ההתלהבותאת 

 לנשים יש . מרוצהלאתראה שהאישה שלך  - שתשקע לתוך נוחות

 הן . על איך מערכת יחסים צריכה לפעולהבנה עמוקה

 בכל מצוברחות לכן הן . שלהןאויב שנוחות היא היודעות

 כשהן רואות ,  לעומת זאת.נחפעם שהן רואות את הגבר שלהן 

מאושרות הן - מתלהב  גבר , מתאמץ גבר , פעילגבר 
 דרךכי נשים שואבות חלק גדול מהאושר שלהן , עד הגג

אתה לא באמת הן יודעות מתי . האושר של הגבר שלהן
.  גם הן לא מאושרותואז מאושר 

 

 הן . מהגבר שלהןלכבוד ולהערכהנשים זקוקות 

 מגיעזה ו . בהצלחה שלושוות שותפותרוצות להיות 

גבר לא - בלי אישה  זה מגיע להן בגלל ש!להן
 גבר מצליח חייבת לעמוד כל מאחורי .יכול להצליח

 אחד לכל . הגדוליםהמנהיגים תסתכל על כל .אישה חזקה

 לא היה מגיע לשום קלינטוןביל  .מהם הייתה אישה גדולה
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אישה  כי הלרי קלינטון היא , קלינטוןהילרי מקום בלי 

 אישה היא . לגבר הצלחהמביאה אישה חזקה .חזקה

 אישה .כוח אישה זה . האמיתית של הגברההשראה

 מאפשרת לו לכבוש היא . לשבור גבולותמעניקה כוח לגבר

יכבוש את - גבר שמסוגל לכבוש נשים  .את העולם

אתה צריך . אישה היא העולםכי , העולם

 בגלל שנשים הן האתגר מלא הערכה לנשיםלהיות 

 אישה היא האתגר . בעולםהאמיתי והיחיד
 כל בתוך אישה נמצאים .הכי גדול שקיים

ברגע שגבר לומד לכבוש  לכן .האתגרים שגבר זקוק להם

.  דבר בעולםכלהוא יכול לכבוש - נשים 

 
 חושבים כולם .חלשות חושבים שנשים הן כולם

זה . בולשיט .החלששנשים הן המין 
 נשים . זה בדיוק הפוך!!שטויות

 הן . מפחדות לקחת אחריותלא הן .משום דברלא מפחדות 

 לא הן כמעט ו. מפחדות מגבולותלא הן . מפחדות מגבריםלא

 אבל יש דבר .נשים הן המין החזק  כי, נשברות

- פחד אחד  בכל אישה קיים .אחד שמפחיד אותן עד מוות
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 להודות מפחדות הן .פגיעותהפחד להודות בזה שהן 

 הוא החזק של הכי גדול הפחד .חלשות שהן גם

 המקרים שבהם אתה מעטים לכן .חלשלהודות שהוא גם 

היא תמיד  -  וגם כשהיא שבורה, באמת נשברתרואה שאישה 

 הוא נשבר כשגבר .מדהימה במהירות אוספת את עצמה

 כי גברים מתקשים להתגבר על ,למטהכלל נופל עמוק -בדרך

נשים יודעות להתמודד עם  דווקא .משברים רגשיים
. משברים נפשיים בצורה מעולה

 
 

 אז הן , אבל כשנשים נמצאות במצב של חולשה אמיתית

 כדי שהן ירגישו ,  מהגבר שלהןלהערכה ולחיזוקיםזקוקות 

 הן ייחשפו ברגעי  שאם הן מפחדות. להרגיש חלשותיותר נוח

 הן מפחדות שאם . אותןלא יקבלואז גברים  - החולשה שלהן

גברים  -  שלהןהחולשה האמיתיתהן יעזו ויראו את 

 הן מתביישות . בחולשה שלהןמתביישות הן . אותןיזרקו

,  לכן. שלהן בצורה מטורפתהשליטה-חוסרב
 את האישהגברים צריכים ללמוד להעריך ולחזק 

 אל תזלזלו אף פעם.  כשהיא חלשהדווקא

  אתם רק מזלזלים.בחולשה אמיתית של נשים

אבל ,  קלילנשים זקוקות לגבר ,תזכרו. בעצמכם
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רגיש ,  רציניהן באמת חלשות הן זקוקות לגבר כאשר
.   ועמוק

  

 מפחדות הן . בחולשה שלהןשמשחקותיש נשים 

 משחקות אותה ולכן הן להראות חולשה אמיתית

 אל . הזאתלמלכודת תיפול  אל . חלשותָאֶלק .חלשות

 תישבר אל .סקנדל מכל . שהיא מביימת לךסצינהתיבהל מכל 

 לא זה .אלה דמעות תנין . שלההדמעותבגלל 

 .מניפולציהזו  -  חולשהלא זו .אגרסיביזה  - אמיתי
 פשוטהיא - אמיתית כשאישה מגיעה למצב של חולשה 

מאבקי  ל, משחקיםלשום כוח  אין לה .חלשה
ואז אתה , חלשה ועייפה היא פשוט .הצגות ל, כוח

 . לא סתם שזה. שהיא אמיתית בחולשה שלהמרגיש

אתה תראה  -  אותךמציף , וכשגל הרגשות הזה עובר בך

 אתה .טבעי ואמיתישתעמוד לצידה ותתמוך בה באופן 

. חום ואהבה בהרבה אותה תעטוף אותה ותקבל
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למה פתאום "למה פתאום "
? "לא עומד לך הזין ? "לא עומד לך הזין

 
 

 האויב פחד הוא .סימן שאתה פוחד - כשהזין לא עומד

 לא נמשכים לנשים בגלל הומואים חלק מה.של הזין 1מספר 

 רק אבל הם לא מודעים שזה,  הם באמת לא נמשכים אליהן.פחד
 הוא מראה לכם את מצב .זין הוא כמו טסטר .מפחד

הגבריות -זין הוא מד . שלכםהביטחון
. שלכם

 
 אבל רוצים לזייןאם אתם נמצאים עם בחורה שאתם 

סימן  -  לכםהזין לא עומדאתם לא מצליחים כי 

אתם מאפשרים  . שלכםשאיבדתם את הגבריות
 אתם פועלים מתוך . בכםלשלוטלרגש שלכם 

או ,  ממנהפוחדים עליה או כועסיםאתם . רגשות שליליים

פשוט לא חוששים שלא תצליחו לספק אותה או שאתם 
.   מספיק ביכולת המינית שלכםמאמינים
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 אימפוטנטיות היא בהרבה מקרים
 שגומר מהרגבר . תוצאה של פחד ומתח

זיון הוא כמו . סובל מאותה בעיה של גבר שקשה לו לגמור
גבר שגומר . אמצע וסוף,  צריך שתהיה לו התחלה -סיפור

גבר שגומר .  הופך את התחלת הסיפור לסוףמאוד מהר

.  הופך את סוף הסיפור להתחלהמאוד לאט
 

גבר שבטוח בעצמו יכול לגמור מתי שהוא 
 גבר רגיל גומר פעמיים שלוש .רוצה וכמה שהוא רוצה

כי ,  בלילה פעמים10 גבר אמיתי יכול לגמור. גג- בלילה 
.  כשגבר לא פוחד הוא יכול לתת ולתת ולתת ללא סוף

 

.  הזין שלך נופל-  עם אישה חלשכשאתה מרגיש 
הזין שלך -  בטוח עם עצמך כשאתה מרגיש

אל תחשבו  - כשאתם מזיינים אישה .עומד

. תתחברו לעצמכם. תחשבו רק על עצמכםעליה אלא 

, תעשו את מה שאתם הכי אוהבים לעשות
- אם אתם מתמקדים בה . כאילו היא לא קיימת שם

. זו לא הדרך אז עזבו את זה. סימן שאתם פוחדים מעצמכם

נשים רוצות שתהיו אמיתיים 
הן מפנטזות על גבר שיעשה בהן רק מה שהוא . במיטה
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אל תחשבו . אל תהרסו להן את החלום. באמת הכי אוהב

מחכות הן רק . שהן לא יאהבו את הפנטזיות המיניות שלכם
.  אז תנו להן את זה-לזה 

 

 שמה שיגרום להם לחוש הכי שחושביםיש גברים 

 זו .שהם יגרמו לאישה שלהם להגיע לאורגזמה- גבריים זה 
אורגזמה היא דבר  .גדולהטעות . טעות

 מאשר הרבה יותרשחשוב לגברים 
גבר -  אורגזמה ללאאישה מסוגלת ליהנות מסקס גם . לנשים

זו מחשבה - לכן אל תחשבו על האורגזמה של האישה . לא יכול

אישה כי ,  על ההנאה שלכםרקתחשבו - תחשבו גברי . נשית
   .הכי נהנית מההנאה של גבר

 
 גבר שמדחיק את האלימות שלו .אלימות גם =מיניות 

כי במיניות אמיתית של גבר ,  לזיין כמו שהוא אוהבלא מסוגל

גבר שלא נותן . הרבה מאוד כוח וגבריותיש גם 

.  את המיניות שלומסרס, לעצמו להיות גם אלים בחיים שלו

 משהו משעמם וצפוי עד ,למיניות טכניתהוא הופך אותה 

.  הזין שלו מתחיל להשתעמםבמשך הזמן גם . מוות
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אם אתם . יצירתיות היא תוצאה של יצר חזק

מפתיעה , מעניינתרוצים שהמיניות שלכם תהיה 
 יצריים וחייתייםעליכם להיות -  כל הזמן ויצירתית

אין לכם סיכוי להגיע לדברים חדשים , ללא הכוח והחיות הזו. מאוד

אל תחליפו נשים רק בגלל . ויצירתיים בסקס
שאתם לא יודעים להיות יצירתיים 

,  אתם יכולים לחדש את המין שלכם עם אותה אישה.במיטה
אם תאפשרו לעצמכם . אם רק תרשו לעצמכם להיות באמת יצריים

 - את כל החלומות הכי פרועים שלכםלבטא 

אם . הארץ-מיניות היא כמו כדור. תגלו עולם חדש

אתם תגלו יבשות מיניות  - לקולומבוסתהפכו את עצמכם 
. שלא שיערתם בלבכם שבכלל קיימות
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נשים שונאות גברים שלא "נשים שונאות גברים שלא "
" יודעים להודות בפחד" יודעים להודות בפחד

  
 

 רק מפחד יוצאים . לאהבהמנוגד לחלוטיןפחד 

 אם מזניחים ולא .סרטן פחד הוא כמו .דברים רעים

 פחד .קנאה פחד יוצר אצלנו .מתפשטהוא  - מתמודדים אתו

לעקשנים  פחד הופך אותנו .חלשיםגורם לנו להיות 
   .שטויות פחד דוחף אותנו לעשות .ולאטומים

 

 אך הוא מודע לפחד הוא .אינו מפחדגבר אמיתי 

 הוא אינו נותן לפחד לקבוע או .אינו מניח לפחד לשלוט בחייו

 בעל הבית הוא גבר אמיתי .להשפיע על ההתנהגות שלו

לא  פחד .אוהב את הפחד גבר אמיתי .היחיד של עצמו
 הפחד בשבילו הוא . אותומעורר הפחד ,  להפך. אותומפחיד

 .אוהב אתגרים וגבר אמיתי , חדשאתגר 
 

 במקום , נפתחהוא  - כשגבר אמיתי חווה פחד

 .סובל ולא נהנה הוא .בורח ולא פורח הוא .להיסגר

מחפש  הוא תמיד . לחוות פחדזכות גדולהבשבילו זו 

 זו . כי מבחינתו זו הזדמנות להוכיח את עצמופחד עוד

 פחד הוא . שברשותוהעצמה והכוחהזדמנות פז לבחון את 
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 עודלשבור  גבר אמיתי תמיד מחפש . שלוהאתגר
 . שהוא טרם שבר, גבולות

 

רק  . שאתם פוחדים תכחישואל - כשאתם פוחדים
לא פוחד - מי שלא פוחד בכלל 
 , בכלל מי שלא פוחד .להודות שהוא פוחד

 גבר .מפחידה אותו  בכלל לאגם העובדה שהוא פוחד

 אבל גבר אמיתי לא נותן לפחד הזה ,  כשהוא פוחדמודהאמיתי 

למרות אך הוא פועל , מכיר בפחד הוא .להשפיע עליו
. הפחד

 
 גבולות  הן אוהבות לבדוק את. גבריםלבחוןנשים אוהבות 

מבחני  נשים מעבירות גברים ב. של גבריםהפחד
על מנת לראות אם הגבר שלהן הוא באמת גבר  - הישרדות

 על מנת לראות מה ,  מהצדמפלרטטות יש נשים ש.אמיתי

 .נלחץ הן רוצות לראות אם הוא .תהיה התגובה של הגבר שלהן
 וכדי לעבור אותו בהצלחה עליכם .בשבילכםזהו מבחן כוח 

אתם תעשו  -  אם תפחדו.לא לפחודלעולם - לאהוב 

  .אתם תמשיכו בדרך שלכם -  אם תאהבו.שטויות
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 אם . אלא מאהבה,  אבל לא מפחד, מותר לכם לקנא

 שהמעמד שלכן לחשושאתם מפחדים הקנאה שלכם גורמת לכם 

 לעומת . את האישה שלכםלאבד שאתם עומדים .הוא בסכנה

 קודם .להערכה הקנאה שלכם הופכת ,  אם אתם אוהבים, זאת

 על ידי נחשקתשיש לכם אישה שהיא  - כל הערכה לעצמכם

 על הכוח ,  הערכה לאישה שלכן,  ודבר שני.הרבה גברים

 . שקיימים בהוהחושניות
 

 סימן , אם האישה שלכם משדרת לכם שמחזרים אחריה

 . תשומת לבשחסר לה סימן .מכםשהיא רוצה תשומת לב 
 .תפעלו בדיוק הפוך- במקום לבוא אליה בטענות 

 .להפך . אל תכעסו עליה.חופש תנו לה .שחררו אותה לחופשי
 אני .תלכי אתם- אם זה עושה לך טוב : " באהבה, תאמרו לה

 תאמרו -.100%ב לכו על זה . עד הסוף קחו את זה."בעדך

 אם תפעלו כך אתם תראו ."?את רוצה שאני אקפיץ אותך לשם: "לה

 היא תחזור . אליכם בריצהתחזור היא  דקות5 שתוך

 .מאוהבת עוד יותראליכם 
 

אישה  . בגברים שלהןשמתגרותיש נשים 

היא  היא מגורה ולכן .מגורההיא אישה מתגרה 
יעזוב את  כדי  שהוא ,  גם את הגבר שלהרוצה לגרות

 להוציא היא מתגרה בו על מנת . שלו ויתייחס אליההעיתון

 מהשלווה ומהאדישות נלחצות נשים . שלומהשלווהאותו 
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 לכן . שנמאס לו ממנהחוששותופוחדות  הן .של גברים

נשים  .אישה תתחיל לעצבן את הגבר על מנת לקבל ממנו יחס
  .זקוקות ליחס

 

נשים זקוקות לכל סוג של 
 .רע ויחס טוביחס  אין אצלן אבחנה בין .יחס

 לא יצליחו אם הן חושבות שהן .מבחינתן כל יחס הוא יחס

 העיקר שהן . הן לא יחששו לקבל את זה ברע, לקבל את זה בטוב

 לצרכים עליכם להיות קשובים ,  במצב כזה.לב-יקבלו תשומת

תתנו לה אל  -  אם היא רוצה כעס ואלימות.של האישה

 בדיוקתפעלו  . זה רק יתסכל אותן עוד יותר.אדישות
 כעוסים להיות , עצבנים תרשו לעצמכם להיות .הפוך

כל  תעשו את זה עם .עד הסוף ותלכו על זה .אלימיםו
 באמת וזה מה שאתם , זה מה שהן רוצות כי .הלב

 .מרגישים
 

לכן גבר אמיתי גם .  משום דבר לא מפחדגבר אמיתי

גבר אמיתי לא נשען על .  בשום דברלא מחפש ביטחון

הוא נשען .  שלוהכסף או על האישהעל ,  שלוהמכונית

הוודאות האמיתית היחידה שגבר . רק על עצמו

 תמידיכול למצוא היא שהחיים שלו 
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 את העובדה מקבלגבר אמיתי . יהיו חסרי וודאות

 את חוסר לאהובהוא לומד . שחייו יהיו תמיד חסרי וודאות
. הוודאות ואז הוא מפסיק להיאחז בכל מיני חיזוקים
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נשים תמיד בוגדות  "נשים תמיד בוגדות  "
" בגברים שתלטנים" בגברים שתלטנים

 
 

 לעומת . פחד מאובדן שליטה.פיקוח בא ממקום של פחד

מי ששולט לא פוחד לאבד , זאת
 של גברים היא שהם הטעות הנפוצה ביותר .שליטה

 אלה גברים .של הנשים שלהםלסוהרים ממנים את עצמם 

 לכן הם מנסים . על הנשים שלהןאיבדו שליטהשחשים שהם 

 .איסורים והגבלות, חוקים של כלא-ביתלבנות סביבן 
 

 

 תשכחו .אפשר לפקח על נשים-אי
 מכדי שניתן יהיה מתוחכמות מדי נשים הן !!מזה

כי נשים  ,זה מיותר בכל מקרה .באמת לפקח עליהן
 בתוך נשים אוהבות לחיות .אוהבות מסגרות

 לחיות בתוך שכופים עליהן אבל הן לא אוהבות .גבולות

 אם . שלהןבחירה הן עומדות על כך שזה יבוא כתוצאה מ.מסגרת

טעות גדולה אתה עושה  - תנסה לכפות גבול על אישה
 וברגע שהוצאת .הפקק מהבקבוק אתה מוציא את .מאוד
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 שלה קם הצד המרדני . שלה יוצא החוצההשד - אותו

, תשתולל היא ,  בךתילחם היא ,  בךתבעט היא .לחיים
 חבל .והיא תבגוד בך רק כדי לנקום בך

 . אתה מסוגל להיות יותר חכם מזה.עליך
 

 הן אוהבות יותר מחופש אבל .חופשנשים אוהבות 

 . בכוחות עצמםלשבור גבולות גברים אוהבים .גבולות

נשים אוהבות ליצור גבולות 
 הן אוהבות . נשים הן מזוכיסטיות.בכוחות עצמן

 את ויכפה אבל אם גבר יבוא . ואיסוריםאזיקיםלשים על עצמן 

למלחמת עולם הוא גורם  - זה עליהן
. שלישית

 
גברים צריכים להעניק לנשים את 

 הן זקוקות .ההרגשה שהן כביכול תמיד חופשיות

בחופש שלהן על מנת שהן יוכלו במצפון שקט יכירו שגברים 

לעולם אל תפקחו  ,  לכן.להגביל את עצמן בשביל הגברים
 בגברים שמפקחים עליהן מזלזלותכי נשים , על נשים

  .ושרודפים אחריהן
 

 לשחרר גבר אמיתי יודע .שוטרגבר אמיתי הוא לא 

רוצות  הן . אליותמיד חוזרותהן  -  ודווקא משום כך.נשים
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-בית במקום של עדן-גן היא הוא מעניק להן הרגשה של אותו
 אותן בשטויות לחנוקבמקום - לנשום  הוא גורם להן .כלא

 מה שקורה בכלאף אחד לא יכול לשלוט .  בפחד שלו, שלו

 יכול לשלוט לחלוטין בדרך שבה הוא מגיב כל אחד אבל .סביבו

אל תנסו לשלוט על נשים   .למה שקורה סביבו
לשלוט על דרך , נסו לשלוט על עצמכם- 

 זה מה שגבר אמיתי עושה . זו שליטה אמיתית.התגובה שלכם

 .בחיים שלו
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זה לא משתלם  "זה לא משתלם  "
" להילחם בנשים" להילחם בנשים

 
 

 

 זו מגיפה .מאודהרסני משחקי ברוגז עם אישה הם דבר 

 .לנזקים איומיםהיא עלולה לגרום , שאם לא שולטים עליה
 כשהוא נעלב הוא . משחק הרבה בברוגז עם האישה שלוחלשגבר 

עד שהוא לא מסוגל , נפגעכך -הוא כל,  לוקח ללבכך-כל

 ילד קטן ומסכן כמו .לדבר או אפילו להסתכל לאישה בעיניים

 .לפעמים שעות וימים - הוא מתכנס לו בתוך עצמו ולא מדבר
 

להיעלב זו הטעות הגדולה  .גדולהטעות זו 
 בשביל מה ? בשביל מה. לא צריך להיעלב.ביותר של גבר

 בשביל מה . זה מגוחך? שמישהי תרחם עליךלחכות

 ? במשך שעות או ימים במאבקי כוח מטופשיםלהיתקע
 אם אתה עושה .נשים חזקות מגברים מבחינה רגשית

 .מי יישבר ראשוןאתה למעשה מחכה לראות , איתן ברוגז

 היא תחליט אתה ממתין לרגע שבו .תלוי בהאתה הופך 

 ?ומה אם היא לא נשברת?  ומה אם אתה לא מצליח.להישבר
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כבדות  .תגובה שלילית להיעלב זו .נעלבלא גבר אמיתי 

 לעומת זאת היא קלילות . הן תכונות הרסניותורצינות

אל תיקחו  . תהיו גבריים. תהיו קלילים.חיוביתתכונה 
אחרת החיים עלולים לקחת את , את החיים ללב

 תשמרו עליו לדברים . חבל על הלב שלכם.הלב שלכם

 .משמחים
 

הדרך היחידה לצאת מברוגז היא לא להתחפר בכאב וברגשות 

 הדרך היחידה :בדיוק הפוך אלא , השליליים

 .לצחוק ולעבור הלאה .לצחוקלצאת מברוגז היא 
 אל תיקחו את החיים .לצוף . קדימהלזרום . להיתקע בכאבלא

 .מחלה הכבדות הזו היא .ברצינות כזו תהומיתשלכם 
- כללהזדהות תפסיקו . האמיתית המגיפההרצינות הזו היא

 !כך עם הרגש שלכם
 

 זה טוב . אל תתביישו לבכות!!תבכו? בכל זאת נעלבתם

 אתם לא . בחורות לראות גבר בוכהממיסזה תמיד  - לבכות

 צחוק ובכי . צחוק הוא כמו בכי.תצחקו? מצליחים לבכות

 כי אתה אף לא יודע איפה מתחיל הצחוק ואיפה אותו דברהם 

לפרוק את  הם עוזרים לך .פורקן צחוק ובכי הם .נגמר הבכי
 . שאליו נכנסתהפלונטר לשחרר את . שאתה נמצא בוהמתח
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 להפסיק את כל השטות .את הברוגזלהרוג בכי וצחוק הם הדרך 

 .הזאת
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סמים לא הופכים  "סמים לא הופכים  "
" אותך לגבר אמיתי" אותך לגבר אמיתי

 
 

 אבל . להרבה חופשזקוקים גברים .החופשכולם מחפשים את 

 .בכוחכשהחופש אינו בהישג יד אז אנשים מחפשים את החופש 
 אנחנו . בדרך אל החופשקיצורי דרךהם מנסים לעשות 

 כולם חושבים .סמים לוקחים ,  אלכוהולשותים , מעשנים

 זה פשוט .בולשיט .שהסמים הם אלה שעושים טוב לבנאדם

 הסמים לא עושים לנו .אנחנוזה  -  זה לא הסמים.שטויות

  . לא נותנים להם לעשות לנואנחנו אם כלום
 

 .מנהיש גברים שלא יכולים לצאת מהבית ולצוד בחורות בלי איזה 
 הם באים מהבית כבר . קטנהשאכטהאיזה , דרינקבלי איזה 

 אם זה מה שגורם להם להרגיש .אין בעיה,  זה בסדר.מסודרים

 כל הדברים . אבל אל תשכחו דבר אחד.מאה אחוזאז  - טוב
האלה קיימים כדי להראות לנו שאנו מסוגלים להגיע לחופש הזה 

- זה  מי שמבין את . שאין לנו מעצורים, שיש לנו חופש.לבד
 כי החופש ממילא קיים , לסמיםלהתמכרמבין מייד שאין צורך 

 .בנו
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 לא הופכים הסמים . את מה שקיים בנוחושפיםהסמים רק 

רק  הם . אותנולא משנים הסמים .אותנו למשהו אחר
ברגע ,  וברגע שראינו מי אנחנו. לנו מי אנחנו באמתמראים

 .אין לנו עוד צורך בסמים - שהבנו שאנחנו הסם של עצמנו
 . לכן אין לנו צורך בשום סם חיצוניאנחנו הסם של חיינו

 

 גבר אמיתי סומך על .חלשים אל תהיו .שטויותעזבו אתכם מ

 . לסמים כי הוא סומך רק על עצמולא מתמכר הוא ,שלוהכוח 
 כי הוא מעדיף לחשוב שבלעדיהם ,  לוקח סמיםגבר חלשרק 

. אפסהוא 
 

 הוא לא גבר .אפסהוא באמת  - מי שלוקח סמים באופן קבוע

קחו  . הוא סומך על הסם במקום לסמוך על עצמו.אמיתי
רק כדי  . להיותמסוגלים רק כדי לראות מה אתם סמים

 שתחוו אחרי . לכוח ולעצמה האמיתית שלכםלהציץ פנימה

תזרקו את  -  את החופש הזה,את העצמה הזו
 . אתם כבר לא צריכים אותם.הסמים לעזאזל
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מערכת יחסים  "מערכת יחסים  "
" זה לא משאבה" זה לא משאבה

 
 

 הם . לתוך מערכת יחסיםלהישאבגברים חלשים נוטים 

חור  אבל מערכת יחסים היא לא . בתוכהלהיעלםנוטים 
 שלכם ברגע הגבריות אל תשכחו את . היא אור גדול.שחור

  כי אם תשכחו את הגבריות שלכם.שהגעתם אל המנוחה ואל הנחלה
 .בגיהינוםתתעוררו יום אחד - 

 

 וכשהן .אביר על סוס לבןכל הנשים מחפשות 

 אם אתה . כזהיישארהן רוצות שהוא  - מרגישות שהן מצאו אותו

אתם  - מאבדים את הגבריות שלכם בתוך מערכת יחסים
שהאביר הפך לאישה שלכם להרגיש  גורמים
- לילד מסכן וחסר הן מרגישות שהגבר הפך.לצפרדע

 .    מבאס אותם לאללהוזה , ישע
 

לב זה גם -חוסר תשומת
, לב מגברים-נשים זקוקות להמון תשומת. לב-תשומת

לב הן יודעות שזה לא - תשומתיותר מדיאבל כשהן מקבלות 
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להעריץ  . הן יודעות שזה בא מחולשה.לב אמיתית-תשומת
 אל תעריצו את הנשים .אישה זה להיות חלש

 כשאתם מתחילים להישען על האישה . אותןתעריכו - שלכן

 נשים לא רוצות גברים .שם מתחילה הנפילה שלכן - שלכן

נשים רוצות להישען על כי , שנשענים עליהן
אל תתייעצו איתן " ?זה בסדר מצדך" אל תשאלו אותן .גברים

 אל תתנו להם הרגשה שהן .אל תבקשו כל הזמן אישורים, יותר מדי

 .עצמאיים הן רוצות שתהיו .זה הורג אותן .מעליכם

 שתדעו .שתאמינו בעצמכם .בטוחיםשתרגישו 

  .לב-להפגין גם קצת חוסר תשומת
 

תראו שחלק מהן  -  מבעיותלהתעלםאם תלמדו 

 שהיא פיפס קטן כשאתם מתייחסים לכל .מעצמןנפתרות 

אתם רק יוצרים לכם בעיות כי אתם מתייחסים אליה יותר , עושה

הבעיה היא שאתם מתייחסים לנשים  .מדי
ואז אתם שוכחים את , בצורה מוגזמת

 אתם עסוקים כל הזמן באישה שאתכם ואתם שוכחים .עצמכם

. לחיות את החיים שלכם
  

תנו לאישה לפתור את הבעיות 
 בחיים של לא מתערב גבר אמיתי .שלה בעצמה
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 ביכולת שלה לפתור ומאמין עליה סומך הוא .האישה שלו
לעצמה את הבעיות שלה כי הוא סומך על עצמו ועל היכולת שלו 

  לא מתעלם גבר אמיתי.לפתור את הבעיות שלו בעצמו

 באישה תומך הוא .הפוך בדיוק .מהבעיות של האישה שלו

 הוא לא מכניס את עצמו . בחיים שלהלא מתערבשלו אך הוא 

 .לבעיות שלה ומחלק לה עצות
 

אף אישה לא אוהבת שמתערבים 
נשים  . נשים יודעות להסתדר מצוין.בעניינים שלה

שמשחקות  אבל יש נשים .תמיד מסתדרות
 הן לא . מסכנות כדי שהגברים שלהן ירוצו אחריהןאותה

 הן לא זקוקות .לב-תשומתהן מחפשות  - מחפשות עזרה

 הן זקוקות .ממש לא .באמת לפתרונות או לעצות שלכם

 אם אתם נתקלים בנשים . שלכםהלב-לזמן ולתשומת

 רק .אל תגידו כלום. שבו בשקט, כאלה

. נרגעותתהנהנו בראש ותנו להן לשפוך את הכל החוצה עד שהן 
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לנשים יש חולשה  "לנשים יש חולשה  "
" לגברים לא שגרתיים" לגברים לא שגרתיים

 
 
 

 הן גורמות לגבר . את הגברים שלהןללמודנשים תמיד מנסות 

 ואז הן , מבלי שהוא בכלל מודע לכך, ולהשתפךלהיפתח

 ,מקשיבות לו היטב לא כדי להקשיב לו באמת אלא כדי ללמוד אותו
 כדי ללמוד ,כדי לדעת את דרך ההתנהגות וצורת המחשבה שלו

אישה תמיד יודעת איפה  .איפה הגבולות שלו
 ומה היא יכולה להרשות לעצמה לעשות עם ,היא עומדת

שנשים מעריצות גברים  זו הסיבה .הגבר שאתה
 כי אתם הן אף פעם לא יודעות איפה הן ,לא שגרתיים

 . אחריהם עוד ועודולרדוף וזה גורם להן להמשיך ,עומדות אתם
 גבר , לכן. מיהו ומהו, הרבה יותר מהגבר עצמו,נשים יודעות

  כי, לפצח אותומוטיבציה אדירהמסתורי מעורר בנשים 
סקרניות נשים הן . נשים שונאות לא לדעת

.  הן תמיד חייבות לדעת הכל.חולניות
 

נשים מעודדות את הגבר לדבר ולשתף כדי ללמוד על 

 כדי , שלו נמצאיםהכפתורים כדי לדעת איפה ,חולשותיו
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. להפעיל אותו ואיך לשלוט בולדעת איך 
שלגבר גבר אמיתי הוא בלתי ניתן לשליטה מכיוון אבל 

בלתי  גבר אמיתי הוא גבר בעל התנהגות .אמיתי אין כפתורים

-אי .כי הוא כל הזמן משתנה,  אין לו הרגלים קבועים.צפויה
 זה בדיוק מה .כי אין לו שגרה, אפשר ללמוד את השגרה שלו 

והן ,  הן סקרניות לגביהם.שגורם לנשים להימשך לגברים מסתוריים

 כי הן כל הזמן ,אף פעם לא משועממות עם גברים מסתוריים

כל פעם הן חושבות שהן יודעות כל  .מופתעות
 ואז הוא משתנה –מה שצריך לדעת עליו 

.  והן משתגעות מזה,  אחת-בבת
 

גבר מסתורי ולא שגרתי גורם לאישה להרגיש 
 ונשים , הוא גורם לה להרגיש כמו בסרט.מבולבלת וחלשה

 הן ,נאיביות הן מאוד , בתוך תוכן, נשים.חולות על סרטים

 גם .במיתוסים ,באגדות ,בסרטיםאוהבות להאמין 

 ,הנשים הכי קרות והכי מחושבות בעולם מתפתות להאמין בשטויות
 .זה פשוט בטבע של הנשיםכי 

 

 גבר אמיתי מנצל . זמן על דיבוריםלא מבזבזגבר אמיתי 

 הוא לא עוצר כל . כי הוא עושה כל הזמן,לעשייהאת הזמן 

 העולם מריע למעשים . גבר אמיתי פועל ולא שוקל.רגע כדי לחשוב

נשים מעריכות דיבורים  ואילו .לא לדיבורים -
תעשה את מה  -  אבל הכי חשוב.שמובילים למעשים



 
 

79 
 

 

 אתה .כך הרבה- לכן רצוי שלא תדבר על עצמך כל.שאתה מדבר

 ולא על ,לא על עצמךיכול לדבר כמה שאתה רוצה אבל 

אל תחשוף את עצמך שלא  .צורת המחשבה שלך
תמיד תשמור על מידה  . זה יפעל נגדך.לצורך

 נשים .וודאות-שמור על איתמיד , מסוימת של מסתורין
 הן אוהבות שהגבר שלהן מפתיע .מוקסמות ממסתורין של גבר

  .אותן
 

 כנים ,נשים יכולות לומר לך שהן אוהבות גברים ישרים

כי ,  גברים צפוייםשונאות היא שנשים האמת אבל  .ופשוטים

לנשים יש . עד מוותזה משעמם אותן 
. נטייה להשתעמם במהירות

 כי נשים ,גברים לא משתעממים במהירות כמו נשים ,לעומת זאת

 גברים מסוגלים לחיות בשגרה הרבה .זקוקות להמון גיוון ושינוי

נשים  . שגרה פירושה מוות מהיר– אבל אצל נשים .מאוד זמן
שנשים שונאות  בדיוק כמו ,שונאות שגרה

 .גברים שגרתיים
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נשים יודעות איך   "נשים יודעות איך   "
" לגרום לגבר להרגיש אשם" לגרום לגבר להרגיש אשם

  
 

רגשות אשם הם אחת החולשות 
 את זה כדי להשיג מנצלות נשים .הגדולות של גברים

 : יש שני שחקניםבמשחק הזה . רוצותשהןמגברים מה 
 האישה .(בתפקיד הסמרטוט) והגבר (בתפקיד אלוהים) האישה

הכי אני " ", גמורבסדראני תמיד "באה מתוך גישה של 
",  לא צריכה להתנצל מיוזמתיאף פעםאני ", " בעולםטובה

 מחכהאני תמיד ", "מסורהאני האימא הכי טובה והכי "

 מקריבהאני ", "עושה הכל בשבילךאני תמיד ", "לך

 ואילו הגבר ". ורציניתבוגרת ,אני אחראית", "את חיי עבורך

אני תמיד ", "לא בסדראני תמיד "נוטה לבוא מהגישה של 

 ולא ילדותיאני ", " ואידיוטאגואיסטאני ", "אשם

",  לקחת אחריותלא יודעאני ", "מפשלאני תמיד ", "בוגר
אותך כמובן אני לוקח ", " בךמזלזלאני תמיד "

יודע אני לא ", "אני לא יודע להעריך שום דבר", "מאליו
".  בן זוג תומך ומעניקאיך להיות
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אבל זו הגישה החברתית שמכניסה לנו , אין מה לעשות

 האמת היא שיש גברים שהם בני . האלההשטויותלראש את 

ויש נשים שפשוט לא יודעות  ,מעוליםזוג 
 שלא משנה מה , יש גברים.להיות בנות זוג טובות

 , היא תמיד תבוא אליהם בטענות–הם יעשו עבור האישה שלהם 
,  לכן.ויש נשים שלא נוקפות אצבע עבור הגברים שלהן

העובדה שאתם גברים לא הופכת אתכם 
 פשוט , אם אתם רוצים להפסיק להרגיש אשמים!לאשמים

.  שחקו את אלוהים- במקום לשחק את הסמרטוט .תחליפו תפקידים
 אין לו - מי שמשחק את אלוהים :ההבדל בתפקידים הוא פשוט

  .  יש לו רק רגשות אשם- מי שמשחק את הסמרטוט  .רגשות אשם
 

 הוא יודע .לגבר אמיתי אין רגשות אשם

 אך הוא לא מעמיס על עצמו את האחריות על כל ,להתנצל כשצריך

 לגבר אמיתי יש פילוסופיה מאוד פשוטה לגבי .פשעי העולם

 לחלוטין אני שלם .טוב שעשיתי - כל מה שעשיתי :החיים

אבל זה לא ,  אני מתנצל- אם פגעתי שבמישהו .עם כל מה שעשיתי

  . לעשותחייבהיה מונע ממני לעשות את מה שהייתי 
 

 כל טעיתי אולי :לגבר חלש יש פילוסופיה מורכבת לגבי החיים

 אילו . אם אני עושה את הדבר הנכוןלא יודעאני אף פעם . חיי

ואז דברים היו נראים לגמרי , יכולתי הייתי מחזיר את הגלגל אחורה

 בכל מה שקורה כי אני תמיד פוגע תמיד אשם אני .אחרת
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גבר חלש לוקח על עצמו את כל הפשעים . באנשים
 .של אחרים

 

לתקן את  גבר חלש עסוק בניסיון ,בהווהגבר אמיתי עסוק 
 עקרונות לגבר אמיתי יש דרך ויש . ולפנטז על העתידהעבר

 לכן הוא מוכן לסחור ,אין דרך לגבר חלש .שבהם הוא מאמין

 קורבנות להקריב גבר אמיתי מוכן .בעקרונות שלו למרבה במחיר

 הוא - על דברים לא יודע לוותר גבר חלש .למען עצמו ודרכו

 ולכן הוא ,תמיד מנסה לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה

. תמיד נשאר עם כלום ביד
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האם אתה גבר או סתם "האם אתה גבר או סתם "
? "ו שוביניסט'מאצ ? "ו שוביניסט'מאצ

 
 

 הוא גבר שתקע את עצמו ו'מאצ או גבר שוביניסטגבר 

 בין הגבריות האמיתית תוקע את עצמו הוא .באמצע הדרך

 לשרשרת ברזל הוא כובל את עצמו .לנשיות האמיתית

 ולא לנשיות אמיתיתשאינה מאפשרת לו להגיע לא 

 אם אתה שוביניסט לא רק שהגבריות .לגבריות אמיתית

 נשיות .מזויפת גם הנשיות שלך היא ,שלך היא לא אמיתית

במקום כי אותו דבר אמיתית וגבריות אמיתית הם 
גם שיא , ששיא הגבריות נמצאת

. הנשיות נמצאת
 

גבר .  מעגל בלי סוף ובלי התחלהנשיות וגבריות הם

. לעצמו משימה בלתי אפשריתשוביניסט מציב 
 רק הוא מנסה להיות . את הצד הנשי שלולהעלים מנסה הוא

 כי אפשר להיות רק גברי-אי אבל .גברי
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גבריות היא תוצאה של נשיות 
.  ונשיות היא תוצאה של גבריות

 

 מעל שגברים צריכים להיות שחושבגבר שוביניסט הוא גבר 

.  מנשיםנחות שהוא מרגישלנשים מפני שבעצם הוא 

גבר שוביניסט הוא גבר שפוחד 
מנשים כי הוא פוחד מהנשיות שלו 

  .עצמו
 

 תלמד לקבל גם את -אם אתה רוצה להיות באמת גברי 

, תודה בדברים שאינך יודע,  תן לעצמך להיות גם חלש.הנשיות שלך

החולשה  . תהיה בנאדם ולא מכונה–בקיצור 
האנושית הכי גדולה היא הניסיון 

להסתיר את העובדה שאנו 
. חלשים

 
 אבל אם לא תניח לעצמך להיות . כוח וגבריותמעריצותנשים 

 . אותךלא יאהבו נשים רק יעריצו אותך אבל לעולם - נשי גם
להיות  הן לעולם לא יוכלו - מלמטההן יסתכלו עליך 
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אתה תמצא את  בדרך הזו . שלךבגובה העיניים
אבל , עצמך עם הרבה נשים מעריצות

, מי שפוחד לא יכול לאהוב. בלי אף אישה אוהבת

לא יכולה , אישה שפוחדת מהגבר שלהו
. באמת לאהוב אותו

 
באותה נשיות אמיתית וגבריות אמיתית נפגשות ומתאחדות 

גבר . מדבר מעטגבר שיש לו גבריות אמיתית . נקודה

גבר אמיתי משלב . מקשיב הרבהשיש לו נשיות אמיתית 

יודע גם להקשיב וגם גבריות עם נשיות ולכן הוא 
רק בזכות העובדה שהוא יודע להקשיב יש לו דיבור קצר . לדבר

גם הדיבור שלו היה הופך - אם הוא לא היה יודע להקשיב . וממוקד

. מבולבל ומפוזר
 

מנגנון זה . בכוח לגבריות שלו נצמדגבר שוביניסט 
מקור זה .  שלו אך זה לא מנגנון השלמות שלוההישרדות

הוא לא יודע .  שלומקור החולשה שלו אך גם הכוח

אפשר - אי. חלשתמידלכן הוא - להודות שהוא גם חלש 
, להיות באמת גברי בלי להיות גם נשי

ואי אפשר להיות באמת נשי בלי להיות 
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חולשה גבר שוביניסט אינו מודע לכך שלפעמים . גם גברי
וכך הגבריות שלו ,  להיות נשימסרב לכן הוא היא גם כוח

. לחולשה תמידית- הופכת מעוצמה 
 

נשים רבות חושבות שהבעיה של גברים שוביניסטים היא 

 .האמת היא הפוכהאבל . שהם לא יודעים לבטא נשיות

 לא גבריים היא שהם ואים'מאצהבעיה הבסיסית של 

 היא מגוחכת בדיוק .פתטיתהגבריות שלהם היא . מספיק

.  הנשיות של הפמיניסטיות
 

הוא קובע מטרות .  בין גבריות לנשיותמשלבגבר אמיתי 

 גבר . לגבי הדרך להגשמתןאינו מתעקשאך הוא , ומגשים אותן
שמדגיש את הגבריות שלו בלבד מתעקש גם על המטרה וגם על 

 לכל גבר יש גם צד , אין מה לעשות. וכך הוא אוטם את עצמו,הדרך

 גבר שמדכא . כל החיים"חזק"אפשר להיות - אי.צד חלש, נשי

 מי שמדכא את הנשיות . בסוף משלם את המחיר–את הנשיות שלו 

תמיד מגיע היום שבו כל המסכה  .שלו מזיק לעצמו
 רכיכהו הופך ל' ואז גבר מאצ,ואיסטית נופלת'המאצ

 . כי הוא מעולם לא התחבר ולמד על הצד הנשי שבו,חסרת אונים
 תלמדו איך להתחבר לנשיות –אם אתם לא רוצים ליפול בעתיד 

 !שלכם ולהיות רכים יותר כבר עכשיו
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מדוע חשוב לדעת "מדוע חשוב לדעת "
? "להפסיד בכבוד ? "להפסיד בכבוד

 
 

 ניצחון והפסד .אותו הדברזה  - לנצח ולהפסיד בחיים

מי  אף אחד מהם לא משנה . המטבעאותההם שני צדדים של 

 שואב לא אמיתי גבר . את עצמךמעריך וכמה אתה אתה

 הכוח שלו ברגע כל אחרת הוא יאבד את ,מהישגיםאת כוחו 

 , הצלחות על לא נשען גבר אמיתי .שהוא יתחיל להפסיד

  כי גבר אמיתי נשען, כישלונות על לא נשעןכמו שהוא 

 . ולא על שום דבר אחר, לא על אף אחד אחר-  על עצמו רק
 

 כשאתה מצליח הביטחון העצמי שלך , בדרך כלל

שלך מתגמד  וכשאתה מפסיד הביטחון העצמי , מתנפח

בטחון עצמי לא קשור  אבל .ומצטמק
 לכן מעכשיו . בטחון עצמי הוא גישה לחיים.לתוצאות

- מצליח  כשאתה . בדיוק הפוךעלייך לפעול
 את לשנות דבר על ההצלחה שלך אך אל תניח לה .תצטנע

לא תלויה כי ההערכה העצמית שלך  - הביטחון העצמי שלך
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תודה בכישלון שלך ותכיר בו בפה - מפסיד  וכשאתה .בדבר

  .את ידייךלרפות  אך לעולם אל תניח לו , מלא
 

 צף הוא .שוקע ולא מרחףלא גבר אמיתי 

הוא  -  כוח,  בחורות, כסף -  אם באה לו הצלחה.עם החיים

 כי אז תנחת עליו , מרחף בעננים הוא לא .ממשיך לצוף

 תקופת יובש , אובדן כספים -  אם באה לו תקופה קשה.הנפילה

 הוא לא מניח לעצמו , הוא ממשיך לצוף -  וחולשה, עם בחורות

 את ההצלחה שמחכה לו מחמיץ כי אז הוא ,  לתהוםלשקוע

 .בפינה
 

 -  עם גישה מאוזנת ובריאה לחיים, כדי להיות גבר אמיתי

הצלחה  .לא צריך להשפיע עליך -  אבל שום דבר, שום דבר
הכל אותו דבר - או כישלון 

 מהדרך לסטות אל תניח לשום דבר לגרום לך .בשבילך

גם כשאתה למעלה וגם - שאתה באמת  תמיד תישאר מי .שלך

 .כשאתה למטה
 

, מי שלא יודע להפסיד בכבוד
לגברים חלשים . לא יודע להצליח בכבוד

 . לכן יש להם גם פחד עצום מהצלחה,  מכישלוןפחד עצוםיש 
 הם מנסים חלשיםכך - שהם כלחושביםבגלל שהם 
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 הם פוחדים שכל העולם יראה שהם . את זה מבחורותלהסתיר

 גבר אמיתי לעומת זאת לא מפחד מכישלון ולא מפחד .קטנים

 . כי הם זהים בשבילו, מהצלחה
   

המיליונר : למד את זה בדרך הקשה דונלד טראמפ

לילה - את כל המיליונים שלו כמעט בןהפסידהאגדי הזה 

 בגלל .מהתחלה ונאלץ להתחיל הכל ,  של מניותבמפולת

 -  הוא החזיר לעצמו את כל הממון שלו,  בעצמוהאמיןשהוא 

 בגלל שהוא העריך את עצמו בגדול הצליח הוא .ועוד יותר

הוא הפך את הכישלון שלו להצלחה . מבפנים

 מהשיקגו ורדן'מייקל ג :והנה עוד דוגמה. מסחררת

 22 הוא זרק .בולס שיחק מול קבוצת יוטה במשחקי הפלייאוף

 מפסיק שחקן אחר היה .החמיץובכולם הוא  - פעמים לסל

 .גדולשחקן  זו הסיבה שהוא .ורדן'אבל לא מייקל ג - לנסות
 .הוא המשיך לנסות עד שהוא קלע את הסל הראשון ברבעון האחרון

גבר  . נקודות ברבעון אחד30באותו משחק הוא קלע 
 הוא .אמיתי לא מושפע מכישלונות

 הוא יודע שההצלחה . בעצמובוטחממשיך בדרכו מפני שהוא 

 .כגבר מוצלחהיא בהישג ידו כיוון שהוא מעריך את עצמו 
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 הייתה לו . הוכיח את זהגם תומאס אדיסון

 5,000 הוא עשה .מעבדה שבה הוא ניסה להמציא את הנורה
 .תעזוב את זה: " באו אליו אנשים ואמרו לו.ונכשל - ניסיונות

אבל אדיסון " . שתצליחאין סיכויכך הרבה כישלונות -אחרי כל

:  ניסיונות באו אליו אנשים ואמרו לו10,000  אחרי.המשיך

אבל אדיסון " . אין לך שום סיכוי להצליח.אתה משוגע"

 שריפה ניסיונות פרצה 12,000 אחרי .המשיך בדרכו

 אמר ,  שעבד אתו,  הבן שלו.במעבדה והרסה את כל מה שהיה בה

אבל " . אפילו מעבדה אין לנו עכשיו.בוא נפסיק, אבא: "לו

 עכשיו אנחנו יכולים להתחיל הכל .יופי: "אדיסון רק אמר

 ניסיונות תומאס אדיסון 13,000אחרי " .מהתחלה

.  כמו הנורות שיש לכולנו היום בבית,  לייצר נורההצליח
 

 האינטואיציה לך לפי ?אז מהו מוסר ההשכל

.  אל תסתמך על אף אחד–אם אתה רוצה לשלוט בחיים שלך . שלך
 אבל ברגע . אתה מתאכזב, אתה נחלש,ברגע שאתה תלוי באחרים

 ואתה , השליטה שלך היא גדולה,שהעולם שלך בנוי על עצמך

 בלי שום קשר לשאלה אם ,עושה מה שאתה באמת אוהב ורוצה

 ותישאר  תהיה נאמן לדרך שלך .מצליח או מפסידאתה 

 רק בדרך הזו תהיה באמת . זו הדרך היחידה בה תמיד תצליח–כזה 

 תישאר – האם הצלחת או נכשלת – והשאלה  ,מי שאתה



 
 

91 
 

 

הדבר העיקרי תמיד . שאלה טפלה  ולא השאלה העיקרית
 . שתהיה מאושר עם עצמך–הוא 

 
 
 


