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SMS-Flirting – hvorfor?
Guiden her er skrevet til dig som gerne vil være bedre
til eller lære at flirte og score over SMS.

Den tager udgangspunkt i, at det er en ny pige du har
mødt (se vores andre bøger for hjælp med dette) eller
til at få gang i en SMS-flirt, med en pige du har kendt i
noget tid. Du kan bruge principperne fra kapitlerne
enkeltstående eller som en decideret fremgangsmåde
fra A til Z.

Formålet med bogen er, at give dig en række
redskaber, og lidt mere tro på dig selv, til når du skal
vække en piges interesse via SMS og få sat et møde op
med hende.

Som tidligere udgivelser er også denne bog
gennemlæst af en række piger som siger god for
indholdet –dvs. at du bliver bedre til SMS-flirt – hvis du
følger bogens tips og tricks!
Jeg har forsøgt at skrive letlæseligt, kort og uden for
meget udenomssnak.
God fornøjelse og held og lykke med SMSerne.
Dette er en PREVIEW UDGAVE!
Malte Lange, Odense 2009

Dokumentet er sat op så det er nemt at læse på computeren, men du er
selvfølgelig velkommen til at printe den ud til dig selv.
Al kopiering eller videresendelse af materialet er strengt forbudt.
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Dette er en PREVIEW udgave
Indhold og indholdsfortegnelsen
er STÆRKT forkortet i forhold til
den fulde udgave.

Køb den fulde udgave her:
http://www.flirt-medsms.mind-set.dk
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Grundtankegang i SMS spillet
Da samtaler har det med at udvikle sig meget
forskelligt, er det vigtigt for dig at have nogle
grundregler for, hvordan du som mand skal agere for,
at få resultater ud af din SMS-flirt.

Bogen her byder på en masse eksempler og
muligheder, men uanset hvad, så er det vigtigt at du
altid følger dit instinkt. Det kan godt være, at du er
nødt til at bryde reglerne og gøre det stik modsatte af
hvad fremgangsmåden siger. Du ved det bedst, for alle
situationer og samtaler er forskellige. Derfor vil jeg nu
give dig en række filosofier du kan bruge til at støtte
dig op ad, når eksemplerne ikke er nok.
1.
2.
3.
4.
5.

Vær sjov at skrive med
Lad være med at hænge i røret hele tiden
Få hende til at ville have mere
Skriv noget uventet
Vær ham der afslutter

I de følgende kapitler vil det blive uddybet hvordan du
kan udleve de ovenstående principper.

Husk SMS er et flirting-redskab, du kan bruge til at
opbygge spænding, lave sjov og drille hende, samt til at
lave aftaler.
(Kun i den fulde version)

Køb den fulde udgave her:

http://www.flirt-med-sms.mind-set.dk
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At få telefonnummeret
Denne bogs fokus er på hvordan du kører selve SMS
spillet. Det er ikke en guide i hvordan du møder piger
og får deres telefonnummer.

Jeg vil dog gerne give dig et par hurtige tips til hvordan
du får fat i en piges telefonnummer, så du ikke er på
helt bar jord.
Ellers kan du finde meget mere hjælp i vores andre
produkter på hjemmesiden www.enrigtigmand.dk.

Når du skal have en piges telefonnummer, så handler
det om ikke at gøre et stort nummer ud af det. Du skal
ikke snakke med hende i 4 timer for til sidst sige med
din mest galante stemme: “Må jeg bede om dit
telefonnummer”. Et telefonnummer er kun et lille
skridt på vejen for at mødes igen. Intet mere.

Forestil dig at du er i gang med en samtale med en
pige. For at mødes med hende igen, er det nemmest
hvis I laver en form for aftale. Det kan være om at ses
igen, at I skal ud og lave noget specielt eller måske tage
i byen sammen.
Du kunne f.eks. sige:

“Stik mig dit nummer, så kan vi lige
skrives ved”
Eller:
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“Giv mig dit nummer, så kan vi
fortsætte denne her samtale en anden
dag”

Eller:

“Det kunne være fedt at snakke noget
mere sammen, på et tidspukt hvor der
ikke var så meget larm. Hmmm giv mig
dit nummer, så laver vi en aftale”

Hele hovedpointen er, at du skal ikke bede og tigge om
hendes nummer. Sig du vil have det, kom evt. med en
grund til hvorfor du vil have det.
Hvis hun tester dig og spørger hvorfor du vil have
hendes nummer, så husk at svare tilbage på en
selvsikker og humoristisk måde, f.eks.:

“Ellers kan jeg jo ikke forføre dig
over telefonen”
eller

“Hvis vi ikke udveksler numre, kan du
jo ikke lægge an på mig over SMS”
Så har du også gjort klart hvad din intention er, og hvis
ikke hun er interesseret er det også fint. Du finder bare
en anden pige som du er interesseret i, og som også vil
snakke med dig.
(Kun i den fulde version)
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SMS åbning
Når du åbner en samtale over SMS gælder det om at
fange interessen med det samme.
Det er lidt som med reklamer i blade (og alle andre
steder!), det gælder om at fange læserens
opmærksomhed.

Det er ikke nødvendigt at få en læser til at ville købe
med det samme, men de skal i hvert fald få lyst til at
vide mere om produktet. Det samme gælder når du
skriver med piger. Du behøver ikke at få hende til at
ville gå i seng med dig i første besked (det er
selvfølgelig fedt hvis du kan!) - du behøver kun at
fange hendes interesse.

Der er flere måder du kan fange hendes interesse på.

(Kun i den fulde version)

Provokation/dril
#1: Kæft du lagde hårdt an på mig i
går, din lille bandit ;)
#2: Hej fulde ;) Tak for i går, din
lille skiderik/skurk/lømmel/bandit!

Direkte
(Kun i den fulde version)

Sjovt spørgsmål
(Kun i den fulde version)
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Opfølgning på oplevelse
(Kun i den fulde version)

Rollespil
(Kun i den fulde version)

Jokes og humor
(Kun i den fulde version)

Den afslappede
(Kun i den fulde version)
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Generelt om SMS-samtaler
Hvordan skal du forholde dig i løbet af en SMS
“samtale”? Der er mange små finurligheder at få styr
på, men ligesom i indledningen og i Jeppe Langes ebog: 101 Samtaleåbnere 1, så er det vigtigt at både din
åbning og samtalen kører i et spor som dækker dels de
5 punkter fra indledningen:
1.
2.
3.
4.
5.

Vær sjov at skrive med
Lad være med at hænge i røret hele tiden
Få hende til at ville have mere
Skriv noget uventet
Vær ham der afslutter

1.
2.
3.
4.

Udvis humor og selvtillid
Hav det sjovt
Vær anderledes
Hold mange tråde igang

Og samtidigt Jeppes grundregler:

(Kun i den fulde version)

Frem og tilbage
En SMS-samtale kører som bekendt ved, at sende
beskeder frem og tilbage mellem dig og en anden. Men
hvordan fremstår man som mand, fuld af selvtillid, at
være sjov, være anderledes og ikke mindst få hende til
at ville have mere?
1

Læs mere om 101 Samtaleåbnere – klik her
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Jeg vil starte med at give dig et par hurtige råd og
derefter er resten af guiden egentlig et svar på,
hvordan du kan gøre alle de ting.
(Kun i den fulde version)
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Du skal aldrig..
…nogensinde spørge om hvorfor hun ikke svarer.
Svarer hun ikke, så skriver du ….
(Kun i den fulde version)
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Verdens kedeligste SMS
(Kun i den fulde version)
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Hvad gør du hvis du laver alle fejlene?
Hvad nu hvis du kommer til at skrive de kedelige
SMSer, sender 3 i streg og spørger ”hvad laver du?”.
Hvad kan du gøre ved det?

Hvis samtalen er kedelig og du får korte svar er der to
umiddelbare muligheder.
(Kun i den fulde version)

Nulstil
(Kun i den fulde version)

Skift taktik
(Kun i den fulde version)
Hvis hun takker nej til kaffe med “Jeg kan ikke li’ kaffe”
kan du altid sige:

“Du kan nok også få andet end kaffe ;-)
Jeg tager min søde veninde med i stedet
for”.
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SMS Teknikker
(Kun i den fulde version)

Push/Pull –din måde at være kæk på
Vil du vide hvordan du skaber spænding imellem dig
og en pige?

Den absolut skarpeste måde at gøre det på, er ved det
der kaldes Push/Pull.
(Kun i den fulde version)

Hvad er det så?
(Kun i den fulde version)

Push/Pull regler
Her er nogle gode regler for at bruge Push/Pull
(Kun i den fulde version)
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Du kan sige, at du er nødt til at være villig til at miste
det du ønsker at få, for at få det. Det er dét som gør
“spillet” så spændende 
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Dril hende
Jeg vil give dig et par tips til hvordan du kan drille
hende.
(Kun i den fulde version)
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Hyping - gør dit liv spændende
Hyping er en teknik til at fremføre et-eller-andet på en
spændende, sjov og energifyldt måde.

At hype noget bliver nogle gange brugt som en negativ
indikator på, at man gør det til noget som det ikke er.
Sådan ser jeg ikke hyping. Jeg ser det, ligesom med
salg, som en måde at fremføre noget på en måde, som
virker appelerende og som gør det interessant for
personen der lytter.
(Kun i den fulde version)
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Øvelse: Fortæl om en oplevelse
(Kun i den fulde version)

Hype dit arbejde
(Kun i den fulde version)
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Din og hendes fælles verden
Når du flirter over SMS er målet at få arrangeret et
møde mellem jer. Men før du når dertil, kan du gøre
det hele (inkl. selve scoringen) meget nemmere ved
først at skabe jeres egen lille verden, med kun jer to.
Det gælder om at skabe noget som kun I to har
sammen
.
(Kun i den fulde version)
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Ventetider og usikkerhed
Går der lang tid i mellem at hun svarer eller venter du
spændt med telefonen i hånden?
(Kun i den fulde version)
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Hvad kan du gøre for at vende det om?
(Kun i den fulde version)

Hvad gør du hvis hun spørger hvorfor du er så
langsom?
(Kun i den fulde version)
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Afslut samtalen
Beskeder er gode til løbende at opbygge spænding og
lære hinanden lidt bedre at kende.
Men hvordan bevarer du interessen selvom samtalen
slutter?
(Kun i den fulde version)
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Hvad hvis hun afslutter?
Hvis det er hende der afslutter med noget i stil med
"Nå søde, jeg er nødt til at smutte nu,
vi skrives lige ved"
så har hun sandsynligvis mistet interessen, for nu.
Måden du kan få interessen tilbage på, er ved helt at ….
(Kun i den fulde version)
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Hvordan mødes I?
Formålet med alle de her SMSer er at mødes! Her er en
guide til hvordan du kan komme til at møde hende.
(Kun i den fulde version)

Det rigtige øjeblik
(Kun i den fulde version)

Afslappet og uden pres
(Kun i den fulde version)

Godt og interesseret humør
For at få hende til at sige ja og komme med ud, så letter
det gevaldigt på opgaven hvis hun faktisk er i godt
humør og er interesseret i at snakke med dig!
(Kun i den fulde version)

Lav noget du har lyst til!
(Kun i den fulde version)

Uformelt
I stedet for at sætte det op som en “Har De mon lyst til
at mødes med mig og have en hyggelig dag” så gør det
mere henkastet:
26
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“Jeg skal ned og mødes med nogle venner
på den fedeste café nede i byen. Du kan
kigge forbi hvis du har lyst”
Eller hvis I har gang i en sjov og livlig samtale, kan du
bruge noget lidt mere direkte:
(Kun i den fulde version)

“Haha du har sgu’ humor, vi skal ned og
se Stand-up kl. 19, jeg henter dig et
kvarter før”

Se næste afsnit om idéer til hvordan du virkelig kan
blive sej når det kommer til at mødes med hende i
virkeligheden.

Held og lykke med SMS-flirterne, jeg håber du får gang
i nogle sjove, udfordrende og spændende samtaler.
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Opsamling – Sådan gør du!
Her er en lynopsummering til hvordan du flirter over
SMS:
(Kun i den fulde version)

Og synes du hun er kedelig, eller ikke noget for dig, så
drop hende og lad være med at spilde mere af din tid.
Find en pige som du synes er spændende.

Køb den fulde udgave her:
http://www.flirt-medsms.mind-set.dk
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Videre udvikling af dine evner
Nu har du fået en masse teknikker og tankegange til
hvordan du flirter på bedste vis over SMS.
Alle teknikkerne kan selvfølgelig også bruges over
Facebook og online dating. Men husk: Vi flirter over
beskeder for at komme til at mødes rigtigt.
Vil du gerne lære mere om at flirte og score?

Vil du have den fulde opskrift fra åbning til samtale til
hvordan du scorer og får hende med hjem?
Prøv vores 3 ugers scorekursus på lydbog!
Lær at score

Her får du et lydklip til hver dag med motivation,
teknik og opgaver, hvor du øver dig i at blive bedre til
at score.

http://www.laer-at-score.mind-set.dk/
Find mere information på:

http://www.EnRigtigMand.dk
Er du stadig nervøs for at åbne?
Du kan prøve en NLP coaching-session – lavet kun til
netop dig som er bange for at starte en samtale med
piger. Den er optaget på lydbog, og du kan downloade
den og høre den igen og igen – f.eks. hver gang inden
du skal ud i byen for at møde piger.
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Responsen på effekten har været enorm.
Lydbogen hedder:

Approach Anxiety
Bliv bedre til at åbne samtaler med piger.
Det er en form for hypnose og coaching som giver dig
mere pondus, maskulinitet og mod på at snakke med
piger. Find den på:
http://www.approach-anxiety.mind-set.dk/
Start samtalen med pigerne idag
Den ultimative "åbningsguide"- en e-bog som
indeholder alle hemmeligheder om hvordan du åbner
samtaler med piger, hvad du skal gøre og hvad du skal
sige. Perfekt supplement til ”Approach Anxiety” og
”Lær at score”.
Download light-udgaven af ”Start samtalen med
pigerne idag” her:

http://www.enrigtigmand.dk/download/start_samtal
en_preview.pdf
Køb den her:

http://www.start-samtalen.mind-set.dk/
Kom ud og prøv det i nattelivet
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Vi har flere forskellige Live-events hvor du kan komme
ud og få støtte, hjælp og coaching i at blive bedre. Du
vil kun blive trænet af topprofessionelle coaches, som
alle har været igennem det du skal lære.
Prøv f.eks. vores nattelivs coaching:
http://www.enrigtigmand.dk/index.php?option=com_
content&view=article&id=50&Itemid=21

Coaching

Vil du coaches privat i dine problemer og
udfordringer?

Det er til coaching at du virkelig kan rykke dig langt.
Sammen finder vi ud af hvad der holder dig tilbage - og
så løser vi det.
Læs mere om personlig coaching:

http://www.enrigtigmand.dk/index.php?option=com_
content&view=article&id=54&Itemid=21
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Om forfatteren
Malte Lange
Malte Lange har de seneste år gjort sig bemærket med
sine inspirerende foredrag og kurser om salg &
service, teamwork, motivation og personlig udvikling,
samt hans lydbøger som omhandler alt fra rygestop til
eksamensangst.

Han har en stor interesse for social dynamik og har
studeret interaktion mellem mænd og kvinder i en god
årrække. Det har givet mange spændende resultater,
og ikke mindst mundet ud i adskillige bøger, kurser,
artikler og lydbøger om emnet. Se meget mere på:
http://www.EnRigtigMand.dk

Malte er aktiv iværksætter og har idag adskillige
virksomheder indenfor området personlig udvikling,
NLP, motivation og coaching.
Han er uddannet coach, ingeniør og NLP-terapeut. Til
daglig coacher han private i egen praksis i Odense og
holder foredrag i hele Danmark.
Læs mere om forfatteren på hans blog:
http://www.Mind-Set.dk

Køb den fulde udgave her:
http://www.flirt-medsms.mind-set.dk
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