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Nota: acest ghid iti ia aproximativ 12 de minute sa-l parcurgi. Citeste-l cu atentie ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daca inveti cum sa abordezi orice femeie atragatoare pe care o vezi si cum sa porti o 
conversatie interesanta pentru 2-3 minute, acest skill iti amplifica increderea in tine ca 
barbat si practic iti deschide noi orizonturi catre multe interactiuni interesante cu femeile 
pe care le intalnesti. 

 – Silviu Iulian –coach, trainer , autor si lider al comunitatii TheRealMan 
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Feedbackul primit din partea unei femei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               THEREALMAN.RO 

        PAGINA 3 DIN 23 
 

Salut barbate, 

acestea sunt Cele Mai Frecvente 10 Greseli Pe Care Probabil 
Le Faci Atunci Cand Vorbesti Cu O Femeie Atragatoare Pe 
Care Vrei Sa O Cuceresti. 

Am descoperit aceste greseli lucrand cu sute de barbati in 
cadrul trainingurilor si taberelor de masculinitate organizate. 

Daca in momentul de fata NU te bucuri de succesul pe care ti-l 
doresti in relatiile tale cu femeile, probabil ca faci 3 sau mai 
multe din aceste greseli. 

Iar daca vrei sa obtii rezultate diferite, asigura-te ca nu vei mai 
repeta aceste greseli de acum inainte. 
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INAINTE DE TOATE 
CATEVA CUVINTE DESPRE MINE 
 

S 
Numele meu este Silviu Iulian Huides si 

sunt love-coach, trainer, autor si lider al 

comunitatii de dezvoltare personala 

pentru barbati, TheRealMan.ro. 

Organizez periodic seminarii, 

workshop-uri si tabere de incredere, 

atractie si relationare, prin care asist 

barbati de toate varstele sa-si activeze 

puterea masculina, sa comunice sincer 

cu sexul frumos si sa se bucure de 

relatii extraordinare. 

In prezent traiesc iubirea intr-o relatie 

cu o femeie minunata iar tot ceea ce te 

invat vine din propria experienta, cu 

multi ani de studiu, practica, esecuri si 

succese in spate.  

Acest ghid are menirea de a-ti deschide ochii, intr-un domeniu 

unde exista de regula, foarte multa confuzie. 
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Cele mai frecvente greseli pe care le fac barbatii cand 

interactioneaza cu femeile sunt urmatoarele: 

 

GRESEALA 1 
SA FII PREA DRAGUT, PREA DEVREME 

Ai observat ca cele mai atragatoare femei nu se combina cu cei 

mai „draguti”barbati ? ... sau cu cei mai politicosi ? 

Femeile spun ca vor barbati linistiti, draguti dar de combinat, 

se combina cu „baietii rai”! 

Ce se intampla de fapt aici ? 

Femeile nu aleg sa se combine cu anumiti barbati in functie de 

cat de draguti si politicosi sunt. Ele aleg barbatii pe care ii aleg 

pentru ca simt o ATRACTIE IREZISTIBILA fata de acestia.  

Iar „baietii rai”au acel ceva care starnesc atractia intr-o 

femeie. (o sa vorbim despre asta imediat) 

Acum intelege ca a te comporta dragut, politicos, ascultator... 

cuminte... nu o va face SA TE ALEAGA PE TINE ! 
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Nu-ti spun momentan ce sa faci, o sa-ti dai seama imediat. 

Ideea este sa te comporti diferit fata de cum ai fost obisnuit 

pana acum. (de scoala, parinti, prieteni) 

 

GRESEALA 2 
SA NU COMUNICI DIN CADRUL BARBAT-FEMEIE 

Ti s-a intamplat vreodata sa te intelegi bine cu o tipa, sa radeti 

impreuna, sa povestiti toate-cele, sa-i asculti toate povestile si 

necazurile... sa fii chiar si psihologul ei, ajutand-o sa 

depaseasca anumite probleme... 

si cand vine vorba sa-i spui ca iti place de ea si vrei sa ai o 

relatie cu ea, sa primesti clasicul raspuns cu „esti un baiat 

dragut dar e mai bine sa fim prieteni”? 

Asta pentru ca ai comunicat cu ea dintr-un cadru nepotrivit.  

Un cadru contine doua roluri – al tau si al ei. Ai comunicat cu 

ea din toate rolurile mai putin cel de barbat.  

Ai fost prietenul care ii asculta neintrerupt povestile iar ea fata 

care are ceva monden de povestit... ai fost psihologul care ii 

rezolva problemele si ea pacientul tau... si multe alte roluri pe 

care le stii doar tu ....  
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Cum comunici din cadrul Barbat–Femeie ? Simplu: Facand 

opusul Greselilor urmatoare ! 

 

GRESEALA 3 
SA NU PASTREZI CONTACTUL VIZUAL SAU SA NU ZAMBESTI 

Banuiesc ca stii deja ca in interactiunile cu ceilalti oameni, 

transmiti mai mult cu corpul tau decat cu cuvintele pe care le 

folosesti.  

Cercetatorii sustin ca comunicarea umana consta din 93 la suta 

in comunicarea non-verbala, in timp ce doar 7% din 

comunicare este formata din cuvinte. 

De aceea e foarte important sa inveti sa mentii contactul vizual 

sau sa zambesti atunci cand vorbesti cu o femeie atragatoare.  

Printr-un contact vizual puternic ii vei transmite ca esti un 

barbat care stie ce vrea. Iar femeile gasesc asta extrem de sexy. 
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GRESEALA 4 
SA NU FACI PROPUNERI 

Greseala asta apare din dorinta de a-i face pe plac. Crezi ca 

daca te comporti frumos / politicos / atent cu ea, atunci o sa te 

placa.  

Drept urmare greseala este ca in conversatii, o intrebi pe ea ce 

ii place in loc sa faci afirmatii clare despre ce ti-ai dori tu sa 

faceti impreuna.  

In loc sa ii spui: „Hai sa facem o plimbare cu barca !”, o 

intrebi: „Vrei sa mergem la o plimbare cu barca ?” 

Sau in loc sa ii spui: „imi place de tine ! Hai sa ne vedem la o 

cafea zilele astea. O sa am grija de tine...Promit! :)”o intrebi   

„Ti-ar placea sa iesim zilele astea ?” 

Gandeste-te la modul cum vorbesti tu cu femeile. Faci mai 

multe propuneri sau pui mai multe intrebari? Diferenta este 

subtila insa extrem de puternica. 

Atunci cand faci o propunere, dai practic o comanda. Asta 

inseamna ca iti asumi responsabilitatea tu si nu i-o pasezi ei 

asa cum fac 95% dintre barbati. 

Fiind un barbat 100% responsabil devii mult mai atragator 

pentru ea.  



                                                                                                                               THEREALMAN.RO 

        PAGINA 9 DIN 23 
 

Doar incearca si vei vedea cum se schimba interactiunile tale ! 

 

GRESEALA 5 
SA COMUNICI MAI MULT RATIONAL SI DELOC EMOTIONAL 

Multi barbati cred ca daca ii arata unei femei cat de destepti 

sunt si cat de multe lucruri cunosc, atunci ea va fi atrasa de ei. 

Din pacate, asa cum am descoperit si eu pe propria piele, asta 

nu atrage femeile. 

De ce ? 

Daca la o intalnire ii vorbesti despre cum functioneaza motorul 

masinii tale...despre daca crezi ca exista sau nu Dumnezeu...  

sau despre criza din orientul mijlociu... nu ii vei stimula decat 

partea rationala, nu cea emotionala.  

In caz ca nu ai observat femeile comunica total diferit fata de 

cum comunica barbatii.  

Daca barbatii comunica mai mult in FAPTE (am fost, am facut, 

uite cum functioneaza, etc), femeile comunica mai mult prin 

EMOTII si SENTIMENTE.(am simtit, imi place, imi doresc) 

Deci daca inveti sa ii oferi unei femei EMOTII PUTERNICE 

atunci aceasta nu se va mai dezlipi de langa tine ! 
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Tot jocul atractiei si seductiei nu este decat o calatorie in 

lumea emotiilor si sentimentelor. 

Asa ca zambeste ! Vorbeste despre lucruri amuzante, care 

starnesc emotii in oameni !  Nu vorbi intr-un stil monoton. Fii 

expresiv !  

Vorbeste despre lucruri care te aprind pe tine ! 

Pasiunea si entuziasmul sunt afrodisiace puternice pentru 

femei. Va fi asa prinsa de modul tau de a descrie lucrurile incat 

isi va dori DIN CE IN CE MAI MULT sa fie langa tine.  

Fii tu barbatul care aprinde emotiile si te va alege pe tine.  

 

GRESEALA 6 
SA-I CEDEZI CONTROLUL INTERACTIUNII 

Am intalnit multe cazuri in care te gandesti ca daca ii faci pe 

plac atunci ii va place mai mult de tine.  

E normal sa gandesti asa. Asa am fost invatati de societate. 

Din pacate nu functioneaza deloc. Femeile se imprietenesc cu 

barbatii care cedeaza controlul insa nu se culca cu ei.  
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Daca obisnuiesti sa ajungi des in „zona de prietenie”aceasta 

greseala poate fi unul dintre motive. 

Avand convingerea ca tot timpul trebuie sa-i faci pe plac si 

politicos, aceasta convingere si frica de a gresi te face sa fii 

DEPENDENT de validarea ei.  

Daca ei nu-i convine ceva in legatura cu comportamentul tau... 

simti ca ai gresit si te gandesti ce sa faci ca sa o castigi inapoi ! 

E gresit ! Hai sa te intreb ceva: 

Daca tu cauti inconstient aprobarea si validarea ei de fiecare 

data cand faci sau propui ceva... cine devine submisiv si cine 

devine dominant ?  ... cine detine cu adevarat controlul ? 

Exact !   

Ea il detine ! 

Iar ea nu este atrasa de barbati submisivi. Ea isi doreste un 

barbat dominant. Insa noi gresim cedandu-le controlul 

interactiunii si toata puterea noastra masculina, crezand ca 

asta isi doresc de fapt !  

Cand ea de fapt isi doreste un barbat care sa stie ce face si isi 

asuma directia in care evolueaza lucrurile. 
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Cum mentii controlul interactiunii ? (prin control, ma refer in 

special la directia interactiunii) 

Asumandu-ti rolul de barbat. Spunandu-i din start ca iti place 

de ea, ce ti-ar place sa faci cu ea...cand...unde... si sa faci o 

propunere clara pentru a continua interactiunea.  

Barbateste ! Fara sa fii psihologul ei sau prietenul care ii aduce 

flori sau deschide usi. 

Sa fii barbatul de care are nevoie este mult mai important decat 

sa-i duci flori sau sa deschizi usi.  

Dupa ce ii spui clar ce vrei de la ea si ea te urmeaza in ceea ce 

ii propui, abia atunci poti sa ii duci si flori. 

Tu poti fii acel barbat ! 

 

GRESEALA 7 
SA NU RECUNOSTI SEMNALELE PE CARE LE TRANSMITE 

Aceasta greseala este generata de faptul ca in ziua de astazi, 

oamenii nu mai asculta cu adevarat ! 

Traim in era vitezei, ne grabim tot timpul... chiar si atunci cand 

stam de vorba cu cineva, ne gandim tot la noi.  
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Cand stai de vorba cu o femeie, cel mai probabil te gandesti la 

o solutie la problemele pe care ti le expune sau te gandesti la 

ce chestii interesante sa mai spui in continuare. 

Esti aici insa nu esti prezent cu adevarat in interactiune. 

De ce vrei sa fii prezent in interactiune ? 

Pentru a recunoaste semnalele pe care le transmite. In felul 

asta poti afla devreme daca ii place de tine sau nu. Daca ceea 

ce ii spui tu atat de aprins, o starneste cu ceva sau e nevoie sa 

schimbi subiectul. 

Cum recunosti semnalele pe care le transmite ? 

Ei bine, folosindu-ti simturile. Ochii si urechile tale sunt cei 

mai buni prieteni ai tai. Trebuie sa fii atent la reactiile 

oamenilor si sa inveti sa le descifrezi. 

Iti poti da seama automat daca o plictisesti sau daca e 

entuziasmata de ceea ce ii spui. Totodata, daca esti atent, poti 

citi si nivelul ei de energie.  

Iar ca idee de baza, nivelul tau de energie ar trebui sa fie usor 

mai ridicat decat al ei, ca sa dai tonul. 
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GRESEALA 8 
SA NU CLARIFICI LUCRURILE DE LA INCEPUT  

O alta greseala extrem de frecventa este sa o lasi pe ea sa 

ghiceasca in stele daca ca iti place de ea sau nu. 

Ce se intampla ? 

Cunosti o femeie, schimbi cateva replici cu ea, radeti impreuna, 

ii spui ca ti-a parut bine ca ai cunoscut-o si va luati la revedere.  

Toate acestea cand de fapt tu cel putin iti doresti mai mult.      

E posibil si ea, insa daca nu ai facut o propunere clara nu ai de 

unde sa stii. 

Suntem invatati sa „play it safe”  si sa nu ne asumam riscuri 

prea mari. „Daca ne refuza ? ”, ne zicem in mintea noastra ! 

Si uite asa trecem din interactiune in interactiune asteptand 

cumva ca lucrurile sa se lege de la sine.  

Partea cea mai nasoala este ca daca mergi asa si nu clarifici 

lucrurile de la inceputul interactiunii, risti sa ajungi cu ea in 

zona de prietenie si apoi te superi pe ea, ca ai cheltuit atata 

timp, bani si energie iar ei nu ii place de tine. 
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Puterea e la tine ! Tu ca barbat setezi DIRECTIA. Ea ca femeie 

accepta sau nu. Important este ca ai aflat DIN TIMP daca e 

interesata sa te cunoasca. 

Simplu, eficient, MASCULIN ! 

Iar ca sa setezi directia, fa in asa fel ca lucrurile sa fie clare de 

la inceput.  

Iar lucrurile sunt clare de la inceput atunci cand dupa prima 

interactiune ea poate sa raspunda cu usurinta la intrebarile: 

 Ii place acestui tip de mine ?  

 Ce vrea el de la mine ? 

 Cand si cum ? 

Asadar data viitoare cand faci cunostinta cu o femeie 

atragatoare, spune-i direct ca iti place de ea, nu o lasa pe ea sa 

ghiceasca ! 

 

GRESEALA 9 
SA CAUTI APROBAREA EI PENTRU A TRECE LA FAPTE 

Greseala asta vine tot din convingerea ca inainte de a-i face 

ceva trebuie sa stii daca ei ii place sau nu.  
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Barbatii ezita sa le sarute pe femei pentru ca vor sa mearga la 

sigur. Nu vor sa riste nimic. Vrei sa stii dinainte daca i-ar 

placea sau nu sa fie sarutata... 

Iarasi e vorba de pasarea responsabilitatii. Foarte putin 

probabil ca o femeie sa-ti spuna: Saruta-ma !, Ia-ma de mana !, 
Atinge-ma pe umar !, Invita-ma la dans !, Ia-ma in brate !,   
Pune-mi mana pe fund !, Penetreaza-ma ! 

E vorba de CURAJ pana la urma ! Nu e de mirare ca femeile 

aleg sa se combine cu “baietii rai”. Cel putin acestia arata ca nu 

se tem de ele.  

Si pentru a trece peste dialogul mental care te tine pe loc in 

asemenea situatii, iti ofer un principiu simplu: 

Mai bine sa incerci sa o saruti si sa intoarca obrazul decat 

sa-ti para rau ca nu ai avut curajul de a o saruta! 

Ideea e simpla: Fa ceea ce stii ca-i place ! Nu astepta validarea 

ei pentru ca exista riscul sa nu o primesti niciodata ! 
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GRESEALA 10 
SA INCERCI SA O IMPRESIONEZI 

Cei mai multi barbati incearca sa le impresioneze pe femeile pe 

care vor sa le cucereasca.  

Daca te uiti la modul in care un barbat vorbeste cu o femeie la 

prima intalnire, intelegi la ce ma refer. 

Poate ca si tu te comporti la fel. Nu e o rusine ! Si eu am trecut 

prin asta de multe ori pana sa-mi dau seama ce greseam. 

Uite cum iti dai seama ca incerci sa impresionezi: 

 incerci sa vorbesti numai despre lucruri interesante 

pentru a arata bine in ochii ei 

 esti un pic agitat si deseori ramai fara subiecte de discutie 

 oferi complimente exagerate la orice lucru pe care il face 

 asculti orice poveste de a ei, chiar daca nu te intereseaza 

 te straduiesti sa spui lucruri amuzante pentru a o face sa 

rada 

 eviti sa spui lucruri provocatoare pentru ca nu vrei sa o 

superi  

 ii cumperi flori si ii marturisesti sentimentele tale pentru 

ea, prea devreme (e ok sa-i spui ca iti place de ea si ca vrei 

sa o cunosti mai bine. Insa sa faci o intreaga idila de 
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dragoste spunandu-i ca o iubesti ca e o femeie deosebita, 

e prea mult.) 

Adevarul e ca facand toate acestea, nu o vei impresiona deloc 

pentru ca e un comportament cu care a fost obisnuita de alti 

barbati care au vrut si ei sa o cucereasca.  

Daca vrei sa o impresionezi cu adevarat, FII BARBAT ! 

Comporta-te natural, fara sa simti nevoia ca trebuie sa faci ceva 

ca sa te placa. Asuma-ti atractia de la inceput: ea e femeie, tu 

barbat, e suficient ca sa existe atractie. 

In plus, daca clarifici lucrurile din start (ii spui ca te intereseaza 

persoana ei) si stabilesti directia (ii spui ca o inviti la o cafea) 

sunt sanse mari sa-i oferi o experienta unica, pentru ca nu i se 

intampla asa ceva in fiecare zi. 

 

GRESEALA 10.5 
SA NU INTELEGI CUM FUNCTIONEAZA ATRACTIA SI SA NU FACI 
NIMIC IN PRIVINTA ASTA  

Exact ! Stii foarte bine la ce ma refer ! 

Ca barbati nu ne place sa cerem ajutor. Eu cred ca e si mai 

neplacut sa vrei sa faci o schimbare pentru a obtine succesul si 

sa nu faci nimic in privinta asta. 
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Mai ales ca acum stii ce anume trebuie sa imbunatatesti la tine 

pentru a-ti accelera succesul.  

Daca in urma cu 5 ani nu prea gaseai solutii practice la astfel 

de provocari, acum nu mai ai nicio scuza sa amani sa te 

dezvolti ca barbat. 

In plus, in Romania ai la indemna comunitatea TheRealMan – 

comunitate de barbati care de peste 7 ani este dedicata 

dezvoltarii masculinitatii tale pentru a intalni femeile pe care ti 

le doresti cu adevarat. 

De-a lungul anilor sute de barbati au participat la traininguri de 

masculinitate in care au invatat: 

 cum sa devina mai increzatori in propria persoana 

 cum sa inceapa conversatii interesante cu femei atragatoare 

 cum sa faca natural tranzitia de la intalniri la sex iar apoi 

la o relatie remarcabila 

 cum sa fie mai mult decat simpli prieteni cu femeile pe 

care le cunosc 

 ...si multe altele 
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PASUL URMATOR 
INVATA PRINCIPIILE THEREALMAN SI INCEPE SA CUNOSTI 
FEMEILE PE CARE TI LE DORESTI CU ADEVARAT 

Daca vrei sa schimbi lucruri in viata ta si sa obtii rezultate 

diferite cu femeile, pasul urmator este sa-ti formezi un NOU 

SET DE ABILITATI care sa te ajute sa comunici INCREZATOR, 

AUTENTIC SI ATRAGATOR cu orice femeie pe care o intalnesti. 

Acum eu personal imi dau seama ca nu te pot ajuta daca tu nu 

doresti sa fii ajutat, mai intai.  

Daca iti doresti sa faci o schimbare si sa te dezvolti personal 

pentru a atrage femeia potrivita, te invit sa ramai cu ochii pe 

email pentru ca o sa-ti trimit sfaturi utile despre cum poti 

incepe chiar acum dezvoltarea ta. 

Pana atunci mi-ar placea sa ne conectam si pe Facebook, 

pentru a fi la curent cu tot ce mai postez nou despre atractie si 

relatii. 

Click aici pentru a merge pe pagina de Facebook. Apasa 

Like pentru a te conecta >> 

 

Cu prietenie, 

Silviu Iulian 

Bucuresti 

https://www.facebook.com/barbatuladevarat/
https://www.facebook.com/barbatuladevarat/

