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1. HRA S VLASY
Ženy s nimi pohazují a hrají si s nimi proto, aby předvedly muži, 
jak zdravé a luxusní vlasy mají. Vlasy a pleť jsou totiž na první po-
hled nejvíce viditelné znaky zdraví. Ženy mohou pohazovat vlasy 
přes rameno nebo je odhazovat z obličeje. Mohou vytáhnout vlasy 
z gumičky a zvednout je nebo smotat na vrch hlavy, aby odhali-
ly svůj krk. Další signály týkající se vlasů jsou prohrabování vlasů 
prsty a upravování účesu, omotávání vlasů kolem krku nebo na-
motávání na prsty. Hru s vlasy lze považovat za signál zájmu až v 
okamžiku, kdy se opakuje častěji v krátkých intervalech nebo je 
doprovázena očním kontaktem, případně dalšími signály zájmu. V 
opačném případě se může jednat jen o to, že ženě padají vlasy do 
obličeje a prostě je odstraní pryč.



2. rozšířené zorničky
Oční zorničky se rozšiřují pokud se díváme na něco, co nás přitahu-
je nebo když jsme vzrušení. Když je člověk vzrušený, tak se více sti-
muluje mozek, který pak způsobí rozšíření očních panenek. Aby do 
očí mohlo proniknout více světla a lépe jsme viděli. Proto, pokud 
se oční panenky ženy, při pohledu na konkrétního muže rozšíří, je 
pravděpodobné, že ji zajímá. 
Ženy s rozšířenými panenkami jsou muži naopak honoceny jako 
více přitažlivé. Proto se modelkám v časopisech digitálně rozšiřují 
zorničky, působí pak ještě atraktivněji. To také může vysvětlovat, 
proč v intimních okamžicích vyhledáváme místa s decentním 
osvětlením, což ještě více zvyšuje romantiku. 



3. pohled Dolů
Obvykle ten, kdo přeruší oční kontakt jako první, je ten submisiv-
nější nebo pasivnější. To platí zejména v případě, kdy se daný člo-
věk podívá směrem dolů. přerušení očního kontaktu směrem dolů 
říká muži, že ho žena považuje za dominantnějšího. V kontextu 
randění pohled dolů signalizuje zájem. Pokud si všimnete, že žena 
s vámi přeruší oční kontakt podíváním se směrem dolů, za chvíli 
se na vás zase podívá a zase se pak podívá dolů a navíc vysílá další 
signály zájmu (upravování účesu, úsměv...), je to jasný signál, že ji 
můžete oslivit a budete mít velké šance uspět. Žena, která má o 
vás zájem se bude vyhýbat pohledu do stran, protože by to mohlo 
vypadat, že se rozhlíží po někom jiném. Přerušení očního kontaktu 
směrem dolů je submisivní, sexy a na muže prostě funguje.

Naučte se, jak v těle druhého člověka vyvolat pohledem tvorbu  
hormonu lásky - OXYTOCINu >> KLIKNĚTE ZDE <<
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4. míření

Žena, která má o vás zájem při sezení s překříženýma nohama, 
většinou namíří špičku horní nohy směrem k vám. Ženy při sezení 
často kříží nohy, aby zdůraznily svoje ženské křivky. To samé platí i 
když stojíme, podvědomě směřujeme nohama tam, kde nás to za-
jímá nebo kam plánujeme jít. Toto „míření“ na objekt zájmu může 
žena dělat i prsty nebo rukama.
Další variantou překřížených nohou je míření kolenem. Žena při 
sezení vsune jednu nohu pod sebe a jakoby na ní sedí. Koleno skr-
čené nohy pak směřuje směrem k objeku ženina zájmu. 



5. imtimní pohled
Když se oči ženy a muže setkají a přeskočí jiskra, oči ženy si budou 
prohlížet obličej muže podle určitého vzorce. Narozdíl od spo-
lečenského kontaktu nebo obchodních schůzek, kdy se díváme 
druhému pouze do očí, budou oči ženy v případě zájmu sklouzá-
vat níže a prohlížet si i další rysy mužova obličeje, zejména ústa. 
Pohled ženy se bude pohybovat v trojůhelníku mezi jedním okem, 
druhým okem a ústy nebo bradou. Pohled se v případě zájmu 
prodlouží se standardních společenských 2 až 3 sekund na 4 až 5 
sekund. Potom si žena, bez ohledu na své postavení a sociální nor-
my, prohlédne i další části mužova těla - celkovou stavbu, oblečení, 
ruce, průzkumy potvrzují, že ženy sice nemají rády, když si cizí muži 
prohlíží jejich nohy, prsa a zadek, samy to ale při pohledu na muže 
dělají stejně často, jen to umí lépe skrývat.



6. odhalení krku
Krk je naše velmi intimní zóna. Ženy ho často používají při svádění 
a je skvělým místem, kam ji může muž líbat a tím ji vzrušovat. Dů-
vod, proč je krk tak atraktivní je, že je to jedno z našich nejzranitel-
nějších míst. A celé svádění je o boření bariér mezi dvěma lidmi. 
Na náš krk dovolíme sahat pouze člověku, kterému důvěřujeme. 
Pokud žena odhaluje muži svůj krk nebo si ho hladí rukou, je to 
silný signál, že je jí muž sympatický. Znamená to, že je vzrušená a 
připravuje se na bližší kontakt. Pokud si všimnete, že žena naklání 
hlavu a dává si vlasy na stranu, aby ještě více odhalila svůj krk, jste 
na správné cestě.



7. pozornost na 
    rty
Zvýšené olizování rtů je způsobené snížením produkce slin, kte-
ré je zase způsobené velkým stresem nebo vzrušením. Ale pozor: 
málokdy se jedná o okaté erotické olizování rtů, ale spíše o méně 
nápadné varianty. Pokud si žena opakovaně olizuje rty při kontak-
tu s mužem a je to doprovázeno dalšími signály zájmu, například 
očním kontaktem, upravováním účesu nebo oblečení, znamená 
to zájem. Říká se, že rty napodobují ženské stydké pysky a olizová-
ním a zvlhčováním k nim žena poutá pozornost. Žena si také často 
podvědomě  olizuje rty těsně před líbáním. Pokud si všimnete, že 
si žena ve chvíli, kdy jste sami, olizuje rty a dívá se přitom na vaše 
ústa, můžete jít téměř s jistotou do prvního polibku.



8. zvýrazňování
     boků
Ženy mají od přírody širší boky než muži, protože jejich pánví musí 
projít při porodu dítě. zZdůraznění tohoto tělesného rozdílu je dělá 
sexy. Postoj se zvýrazněním boků dobře známe z modních časopi-
sů a reklam. Při tomto postoji žena přenese váhu na jednu nohu a 
vysune pánev do strany, aby podvědomě zvýraznila svoje ženské 
křivky. Navíc si na vysunutý bok ještě často položí ruku. Bylo pro-
kázáno, že tuto pózu podvědomě zaujímají už i malé holčičky ve 
věku od 5 let. muži naopak tento postoj zaujímají jen výjimečně.



9. POLOHA RAMEN

Podle polohy ramen také poznáte, jak moc ženu zajímáte. Čím více  
je její trup a ramena natočené čelem k vám, tím více ji zajímáte a 
je k vám otevřená. Můžete si toho všimnout, když se seznámíte s 
novou ženou. Zpočátku může být nedůvěřivá, ale jak se postupně 
seznamujete, tak se čím dál více natáčí svým tělem směrem k vám.
I vy svými rameny můžete dávat najevo svůj zájem, či nezájem. 
Čím více jste k někomu otočení čelem, tím více mu díváte najevo: 
„zajímáš mě, máš moji plnou pozornost“.

NAUČTE SE SVÁDĚT BEZE SLOV >> KOMPLETNÍ ONLINE KURZ <<
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10. ZRCADLENÍ

Když má žena o vás zájem, bude postupně zrcadlit vaši polohu těla 
a synchronizovat svoje pohyby s vašimi. Může k tomu docházet 
ihned a nebo i s několikaminutovým časovým odstupem. Žena 
nemusí udělat přesně to, co uděláte vy, ale hlavní rysy polohy její-
ho těla se budou shodovat s vámi. Pokud je zájem ze strany ženy 
velmi silný, může zaujímat přesně stejné pozice jako vy, může si ve 
stekný okamžik opravovat vlasy nebo se natáhnout po skleničce 
pití ve shodě s vámi. Tímto způsobem si také můžete otestovat že-
niny sympatie. Při konverzaci změňte polohu a uvidíte, zda vás ona 
bude následovat.



11. osobní prostor

Pokud se k vám někdo přiblíží na menší vzdálenost, než je nataže-
ná paže, pak vstoupil do vašeho osobního prostoru. Pokud ženu 
zajímáte, bude si hledat záminky, aby se k vám co nejvíce přiblížila, 
případně se vás mohla i náhodně dotýkat.  Může vám ukazovat 
něco na svém telefonu, šeptat do ucha, upravovat vaše oblečení...  
Žena může také podvědomě testovat, zda do vašeho osobního 
prostoru může vstoupit tak, že nejdříve položí do vašeho osobní-
ho prostoru svoji ruku nebo nějaký předmět (skleničku, kabelku) a 
podle vaší reakce se pak odváží dál ona sama. 



12. hlazení 
předmětů
Pokud žena ve vaší přítomnosti hladí válcovité předměty (slámku 
v pití, stopku skleničky, propisku..) a současně u ní pozorujete další 
signály zájmu, dost často to znamená, že myslí na sex. Válcovité 
předměty jsou falickým symbolem a žena je podvědomě hladí tak, 
jak si představuje, že bude hladit muže. Muži zase toto gesto, zvláš-
tě pokud je doprovázeno ženiným očním kontaktem, podvědomě 
vnímají a zvyšuje to jejich potřebu „balit“ danou ženu.  



TEST - CHCE VÍc?

Existuje jednoduchý test, který můžete během několika vteřin otes-
tovat, zda se ženě, se kterou mluvíte líbíte fyzicky a zda je připravená 
mít s vámi „něco víc“ (ať už je to polibek nebo dokonce sex). 
Test provedete tak, že když budete mluvit, že se vám nebo jí (nebo 
například oblíbenému sportovnímu klubu) něco podařilo, tak zved-
nete ruku a budete si s ní chtít plácnout (klasické americké HIGH 
FIVE). Jakmile si s vámi plácne, tak sledujte, jakým způsobem. Pokud 
si skutečně jen plácne a hned odtáhne ruku, tak ještě není připra-
vená. Pokud ale ponechá svoji ruku na vaší několik vteřin nebo si s 
vámi dokonce proplete prsty, tak máte zelenou. Zejména propletení 
prstů je silný signál přitažlivosti. Toto uděláte pouze s někým, kdo 
vás opravdu fyzicky přitahuje (zkuste toto udělat s kamarádem stej-
ného pohlaví, uvidíte, jak to bude nepohodlné a rychle ucuknete).



3 chyby, které muži dělají
Vyhněte se těmto vzorcům chování, kvůli kterým 

ihned přestanete být pro ženu přitažlivý >>>
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