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Máte pocit, že oslovit dívku přímo na ulici, a někam ji pozvat, zvládnou jen ti nejlepší baliči? Víte
jistě, že vy tohle nikdy nezvládnete? Tak v tom případě vás teď čeká velmi hořké zklamání. Napadl
mě totiž skvělý způsob, jak něco takového zvládne i nesmělý člověk - a rozhodně nevidím důvod,
proč byste to po přečtení tohoto článku nezvládli taky!
V balení na ulici je největší problém ten, že se mnozí necítí na přímé oslovení cizí dívky. Honí se jim
hlavou, jestli to není trapné, jestli je dívenka neodpálí, jestli to není příliš okaté, přemýšlí, co mají
říkat a další věci. V podstatě všichni hledají nějaké „alibi“, aby už od začátku nevypadali jako baliči.
Nedalo mi to a vymyslel jsem pro vás důvod k oslovení, který zvládne i nesmělý člověk.
Nebudu vás dlouho napínat, jde o anketu. Celý vtip spočívá v tom, že budete s dívkami vyplňovat
dotazník, který bych rád použil jako podklad pro další články na tomto webu. Tím pádem máte
rozumný důvod proč je oslovit a proč se s nimi bavit. Není na tom nic trapného, ankety se dělají
běžně, takže stud může jít zcela stranou.
Tuhle anketu však můžete pojmout jako skvělý způsob seznámení. Výhoda této ankety spočívá
hlavně v tom, že můžete oslovit kdekoliv jakoukoliv dívku a lehce od ní zjistit základní věci, které vás
nejčastěji zajímají.
Pochopitelně, skeptika na tom všem může zarazit jedna věc. Představí si totiž sám sebe, jak jde po
ulici a nějaký „učesánek“ v saku ho hltá při chůzi pohledem a s papírem v ruce se lačně těší, na
dalšího uloveného člověka. Rada je jednoduchá. Chovejte se jinak. Jestli vás lidé s dotazníky štvou,
snažte se nebýt jako oni. Nemusíte totiž hypnotizovat holky pohledem, můžete si klidně vymýšlet
nejrůznější „chuťovky“, jak si anketu obohatit. Vymýšlejte něco nového, přemýšlejte o tom, co vás by
donutilo se na chvilku zastavit a povídat si s nimi. Jakmile do toho vnesete i osobní pohled, naučíte
se vymýšlet opravdu zajímavé a úspěšné věci, a to se velmi hodí hlavně při balení. Rozhodně se
však nebojte experimentovat:

Můžete být rádoby znechucení,

„Prosím tě, fakt promiň, že tě otravuji, ale potřebuji vyplnit ještě tento poslední dotazník a pak už
můžu jít konečně domů. Mohla bys mi pomoci? Nebude to trvat dlouho, je to jen pár otázek...“

nebo roztomilí,

„Překrásná slečno, snažně vás prosím, mohla byste se mnou strávit pět minut svého života a
pomoci mi vyplnit tento dotazník?“
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ale klidně zkuste být i rozverní,

„Mohla bys mi, prosím, zachránit život. Kamarád mě pořádal, jestli bych mu nepomohl s
vyplňováním dotazníků, stačí mi opravdu jen pár minut. Co víc zahřeje lidské srdce, než dobrý
skutek?“

také můžete otestovat menší upřímnost,

„Dobrý den, nezlobte se, ale měl bych na vás pár otázek. Nebudu vás dlouho zdržovat. Sám vím,
jak mě nudí lidé s dotazníky, ale tento je opravdu krátký a ta chvilička vás jistě nezabije. Nemusíte
mít obavu, nebude to nic osobního a opravdu vás to dlouho nezdrží.“

či případně zkusit použít i standardní frázi:

Dobrý den, měla byste chvilku? Zdržím vás jen na pár otázek, jde o anketu pro výzkum chování
dnešních mladých dívek...“

Fantazii se meze nekladou. Hrajte si. Najděte si svoji polohu. Vymýšlejte si nejrůznější verze
oslovení. Není důvod se stydět. Brzy poznáte, co vám nejvíce vyhovuje.
Uvědomte si, že se nemusíte stresovat s oslovením a větami, které budete říkat. Nejde o život.
Prostě mi jen pomáháte s anketou. To není nic divného. Děláte dobrý skutek. A kdyby vás nějaká
odhalila, tak co?

„Jasně, máš pravdu, je to ta anketa pro QARK.net. Už jsi ji dneska vyplňovala? Ne? Super, tak se
na to můžeme hnedka spolu vrhnout...“

Nenechte se prostě zastavit ani odbýt nějakým „Ne“. Zápor může být obranná reakce na vyrušení,
snažte se to ukecat. Tím se můžete mnoho naučit.
Nejhorší pro vás pravděpodobně bude první oslovená dívka, ale jakmile tohle překonáte, bude to
super. Taky si uvědomte, že odmítnutí pro vás znamená pouze oslovení další dívky. Ze začátku
můžete vyzkoušet oslovit kohokoliv, kdo bude po ruce. Později se však snažte vybírat si dívky, které
se vám velmi líbí.

Hlavně na sebe buďte tvrdí. Dejte si třeba závazek, že dneska oslovíte 10 jakýchkoliv holek a
neskončete, dokud nebude vyplněná desítka dotazníků. Jestli se chcete zbavit ostychu z oslovení,
musíte pro to něco udělat. Po několika dotaznících to už bude rutina, uvidíte.
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Cílem vašeho snažení však není jen strohé odrecitování otázek z dotazníku a zaškrtnutí si několika
políček. Snažte se, si s dívkou víc popovídat! Otázky v anketě směřují k mnoha zajímavým
konverzačním tématům. Lehce tak můžete zjistit jak se dotazovaná dívka jmenuje, jestli má přítele,
co dělá za školu, kde pracuje... a další. Klidně ji potom můžete pozvat třeba na kafe.

Hlavně bych vás chtěl požádat, abyste mi výsledky vaší ankety poslali. Do týdne na to vytvořím
formulář (odkaz přidám do tohoto článku), takže vyplněné papíry nezahazujte!!! To by byla velká
škoda, bude za nimi nejen vaše snaha a čas, ale také čas a vstřícnost oslovených dam. Zkuste to
doopravdy pojmout jako anketu, ne jako nějakou legraci.

Myslím, že to bude velmi zajímavá sonda do života dnešních mladých dívek. Anketa bude trvat do
letošních Vánoc, takže času na dotazování máte spoustu. Přes svátky výsledky zpracuji a nabídnu
vám je na začátku nového roku. Vzhledem k množství čtenářů doufám, že mi přijde mnohem více
jak padesát vyplněných dotazníků! Doporučuji všem, aby se zapojili. Nejde jen o seznámení, ale i o
velmi zajímavý průzkum mezi mladými lidmi, který se může hodit komukoliv z vás. Pochopitelně čím
více dotazníků vyplníte, tím bude lepší.

Podklady pro anketu si stáhněte [zde] - Stačí ji jen vytisknout a už můžete vyplňovat.
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