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Dnes mi došel už třetí mail, ve kterém se mě lidi ptají, jaká je nejlepší metoda na balení holek. A
taky jakou metodu používám já. Musím všechny zklamat, ale nejlepší univerzální metoda „jak sbalit
holku“ není a doufám, že nikdy ani nebude. Sice bychom to jako muži měli lehčí, ale jaký by to byl
lov bez lovení a bez dobývání? Copak bychom si vážili vztahů, kdybychom věděli, že jsme cíle
dosáhli pomocí nějaké univerzální metody?
Univerzální metoda nemůže existovat už z jednoho prostého důvodu: Neexistuje totiž univerzální
holka. Chcete-li holku úspěšně dobývat, musíte volit metody podle situace, nálady a hlavně podle
dívky. Nemusím ani dodávat, že občas není na škodu použít i své srdce.
Bohužel přiznávám, že balení je často založeno na tricích a přetvářce, kdy se snažíte ze sebe dělat
někoho jiného a lepšího, nebo jen jednoduše holku zaujmout. Dívky tohle šálení určitě odsoudí, ale
klamání je prostě jen jednou z možností, jak upoutat pozornost. Málokterou totiž zaujme obyčejný
člověk, většina dává přednost někomu výjimečnému. Přesto však existuje metoda bez přetvářky, a
tou je metoda přímá.

Přímá metoda
Přímá metoda v sobě zahrnuje několik pozitivních věcí, na které holky letí.
** Sebevědomí - bez toho přímou metodu nezvládnete.
** Pravda - žádné lhaní.
** Upřímnost - řeknete naplno co chcete.
** Rebelství - nebojíte se, jste jiní než ostatní.

V jednom starším článku jsem o této metodě mluvil. Ale málo jsem ji vysvětlil, takže to trošku
napravím. Přímou metodu nemusíte používat jen když chcete sex. Můžete to být třeba jen pro
pozvání na rande. Stačí přijít za holkou a říct si o to, co chcete, ale hlavně se nesmíte nechat odbýt
a bát se, že to nevyjde. To samozřejmě platí i u jiného balení.
** „Ahoj, seš vážně nádherná holka. Hned jak jsem tě uviděl, tak jsem si začal dávat dohromady
čím tě oslovím, abych upoutal. Ale ty seš tak pěkná, že mi došla slova. Nezajdem někam na kávu?“
** „Jé vážně? Děkuji.“
** „Promiň, ani jsem se nepředstavil, já jsem Qark.“
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** „Já Eva.“
** „Moc mě těší Evo, tak pojď, tady za rohem je kavárna, zvu tě. Můžem si tam pěkně popovídat.“

Vlastně, když o tom tak přemýšlím, přímá metoda je základ většiny metod. Plácat prázdnou slámu
nemá cenu a lhát je zbytečně náročné.

Metoda kamarád
Povídejte si s každou kolem vás a buďte jako její kamarád. Vidíte holku na přednášce nebo na
cvičení? Tak s ní dejte řeč. Proč byste vedle sebe měli sedět přes hodinu a mlčet jako ryby. Budete
zajímaví a ne jako ostatní kluci, kteří je balí. Vy to přece neděláte.
Má to plno výhod. Taková holka vám může pomoci, když to budete potřebovat, seznámí vás s
kamarádkama a nakonec víte co se říká:
Každej chlap, kterej chtěl s holkou nějak začít, se vždycky uvedl jako dobrej kamarád.

Metoda zvaná nezájem
Když se vám dívka líbí, běžte a popovídejte si s ní. Klidně o obyčejných věcech, bez náznaku balení
a pak se rozloučíte a odejdete. A v té dívce to hlodá: „Kdo je ten milej kluk, kterej si se mnou povídal
a nic nechtěl? Proč mě nikam nepozval?“ Když ji uvidíte znovu, stačí ji jen rovnou pozvat na rande
a ona jde.

Metoda cukr a bič
Metoda je podobná předchozí, jen je vyhrocena do extrému.
Pokecáte a ukážete zcela otevřeně svůj zájem, doslova se můžete přetrhnout, jak se kolem holky
točíte, pak si vezmete číslo a nezavoláte třeba týden. Holka se může zbláznit, nechápe proč jsem
měli zájem a nejednou nic, pořád o tom přemýšlí. Pak stačí jedno zavolání a zamotáte jí hlavu.

Metoda chudáček
No s tím nemám osobní zkušenosti. Já si moc na chudáčka hrát neumím, ale přesto to na některé
holky zabírá. Zvlášť na typy co vás politují. Nevsázejte však na to. Holky raději chlapa... i když...
takovej chlap, co umí projevit city před holkou, má velkou cenu.
** „Já mám pořád takovou smůlu, nic se mi nedaří. Je mi z toho hrozně, nemám si ani komu
postěžovat. Jsem pořád sám. Děsně se doma nudím, a přitom bych si tak rád zašel do divadla,
nebo do kina, a nemám s kým...“
** „Vážně? Já bych ráda šla do kina, proč mi někdy neřekneš?“
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Metoda vtipálek
** „Sákryš tady je vedro. Jsem zpocenej jako Elvisův kapesník.“
** „Hihi. To je dobrý, to jsem ještě neslyšela.“
** „Ježiš, nejseš ta modelka Simona Krajinová?“ (blbej příklad, ale stačí)
** „Ne, proč?“
** „Aha promiň máš pravdu, ty jsi mnohem krásnější.“
** „Děkuji.“
** Nezajdem někam na ...?

Metoda mazák
Buďte drsňák, který má všecko na háčku. Takový, který je totálně v pohodě a vypadá, že si umí
urvat co chce.
** „Tak kočenko, co kdybys mě pozvala na kávu.“
** „A proč bych tě měla jako zvát já?“
** „No to máš pravdu, takovou krásnou holku přece musím pozvat já. Tak pojď kotě.“

Metoda postelová
Poznámka: Na tuhle metodu musíte být starší.
** „Ahoj, já jsem Franta Vopršálek. Česká televize za dva měsíce začne točit nový seriál ze
studentského prostředí a já dělám casting. Neměla bys zájem si zahrát ve filmu?“
** „No já nevím, asi ano.“
** „Už jsi někde hrála?“
** „Nehrála.“ (pohled odevzdaného kolouška)
** „Vážně? To se divím, jsi moc pěkná holka. Pokud bys měla zájem, tak mi zavolej setkali bychom
se a já bych ti řekl víc. Každopádně bys na to byla perfektní, úplně tě v tom seriálu vidím. Přesně
takovou holku hledáme.“
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Metoda polointeligentní
** „Dobrý den slečno. Libo-li květu smetanky lékařské ode mne s pozváním na kávu přijmouti?“
** „Co? Cože?“
** „No jestli ti můžu věnovat tuhle pampelišku, a pozvat tě na kafe.“
** „Aha, hihihi. Děkuji.“
** „Následujte mne krásná princezno do království kávového.“

Metoda dětsko-puberťácká
** „Ahoj, ty teda vypadáš, máš děsnou sukni.“
** „Nemám, je pěkná, mně se líbí.“
** „Ale máš, vypadáš v ní děsně.“
** „Teda, ty seš blbej, nebudu se s tebou bavit.“
** „Vážně, stejně to dlouho nevydržíš, určitě se ti líbím.“
** „A nelíbíš, seš mi odpornej.“
** „Zamilovaná, zamilovaná.. Seš do mě zamilovaná.“

Metoda uháněcí
** „Nešla bys dnes se mnou do kina.“
** „Nešla.“
** „Aha, a zítra.“
** „Ne, já nemůžu, nemám čas.“
** „A co v pondělí?“
** „Nemám čas ani v pondělí.“
** „Tak já ti zítra zavolám, kdyby sis to náhodou rozmyslela.“
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...
** „Ahoj, to jsem já. Koupil jsem lístky, vážně se mnou nechceš jít?“
** „Ne, už jsem ti řekla, že nechci a nemůžu, mám zaracha.“
** „Jsou na šestou. Volal jsem tvé mámě a říkala, že se mnou by tě pustila. Vážně budu milej.“
** „A na co že jsou ty lístky?“

Metoda volí
** „Ahoj vole, seš dobrá žába, nepudem na pivo?“
** „Jasně vole, že váháš.“

Já osobně nemám nejoblíbenější metodu, vlastně nepraktikuji metodu žádnou. Snažím se usmívat,
zaujmout, být milý, sebevědomý a přímý. Pro mě žádná striktní metoda s velkým „M“ neexistuje.
Ale vy se můžete přiučit z metod všech, a když ne přiučit, tak aspoň pobavit.

Teď mě napadá ještě malý dodatek. Nejlíp se balí, když vám o nic nejde. Prostě si chcete jen
pokecat. Jakmile si představíte jak je ta holka báječná, jak ji musíte mít, a když ji nezískáte, tak se z
toho položíte, máte těžkou práci. Sami budete svým protivníkem, protože se budete brzdit, abyste
neudělali chybu.
V jedné písničce se zpívá, že v lásce vyhrává ten, který miluje míň. A je to krutá pravda. Přesto je
láska krásná, ale v každém vztahu má jeden rád víc a druhý míň. Snažte se proto vždy chovat tak,
aby vás vaše dívka opravdu a vroucně milovala.

Sice jsem to už jednou psal, ale dnes to znovu zopakuji:
Při balení není ani tak důležité co řeknete, ale jak to řeknete.
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