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A magas, fekete hajú Gábor egy kisvárosból érkezett. 
Természetrajongó, imád túrázni. Izgulós. Szeretne köny-
nyedén ismerkedni, de nincs rutinja, otthon nem pró-
bálkozhat, mert tele a környék ismerőssel. Harmincéves 
múlt, ám csak néhány rövid kapcsolata volt.

– Amit lehetett, elrontottam. Túlságosan nyomultam, 
amitől besokalltak a lányok, és a jelzéseiket sem tudtam 
értelmezni – mondja megfontoltan. – Nincs előttem min-
ta. Tizenegy-két éves koromban apa sokáig külföldön 
dolgozott, a barátaim pedig tapasztalatlanok voltak. Egy 
időben próbálkoztam a klasszikus csajozós szövegekkel 
is: „Nagyon megütötted magad, amikor leestél a menny-
országból?”, jól beégtem velük. 

Egy harminchárom éves férfi, Péter egy hónapja trénin-
gezik. A gyerekkorából fakadó negatív élmények miatt 
gátlásos, csúfolták, túl akar ezen lendülni, hogy sikeres le-
hessen az életben, nem csak az ismerkedés terén.

– Volt, hogy leszólítottam egy lányt, nézett rám szépen, 
de annyira zavarba jöttem, hogy az első mondat után le-
fagytam – mondja. Mióta képzi magát, szerzett már né-
hány elérhetőséget, az sem keseríti el, hogy a lányok egy 
része nem vette fel a telefont. Szerinte nem ciki erre a tré-
ningre jelentkezni, csak azok a szerencsések gondolják 
mulatságosnak, akik könnyen ismerkednek. 

SZÁMZÁrÁS ÉS ESZKALÁCiÓ
Kezdődik az előadás.

– Sok fickó gondolja azt, hogy bunkónak kell lennie 
ahhoz, hogy kivívja az elismerést. De magabiztos attól le-
szel, ha sikeres vagy a munkahelyeden, és segítesz má-
soknak – mondja Valent Gábor, majd a könyvéből alap-
elveket olvas fel, és megmagyarázza őket. Például: „Ne 
jó legyél, hanem hatékony!” (Ha egy este megismerked-

A magabiztos férfit imádják a nők. Ha latin zenét hall, salsázni kezd, nem riad vissza a puszta kezes 
küzdelemtől sem, és ha összeszedi a bátorságát, még egy idegen lányt is meg mer szólítani.

Pór AttiLA
rIPorTjA

Valent Gábor huszonkét éves koráig szűz volt, ad-
dig még kézen fogva se sétált lánnyal. Félt a nők-
től. Az első barátnőit kínlódva, érvekkel „hódította” 

meg. Már sikeres vállalkozó volt, amikor elkezdte a csajo-
zás elméletét kutatni. Végigolvasta, tesztelte az ismerke-
désről szóló szakirodalmat, tanfolyamokra járt. Beiratko-
zott egy tánciskolába. 

Gábor most harminckilenc éves, eddig hatezer lányt, 
illetve társaságot szólított meg, közel harminc barátnő-
je volt. Még keresi az igazit, de úgy érzi, sokat tud már a 
női–férfi kapcsolatokról, ezért hat éve elindított egy „tár-
sasintelligencia-tréninget” férfiaknak. Módszere arra épül, 
hogy a nők a magabiztos férfiakhoz vonzódnak, célja az, 
hogy a tanítványok felszabadultan viselkedjenek. 

Szerinte azért sok a bátortalan fiú, mert férfiminta nélkül 
nőnek fel (elváltak a szüleik, vagy az apjuk sokat dolgo-
zik). rengeteget árt még az aktív férfiszerepnek a pornó 
– mondja –, ha a fiúk néhány kattintással elszórakoztat-
hatják magukat, könnyen leszoknak arról, hogy hús-vér lá-
nyoknál kezdeményezzenek. 

A sajtó és a közvélemény egy része nevet rajta és az 
egész csajozási tudományon. Gábor egy oktatóvideóban 
bemutatta, hogyan kell magabiztosan (peckesen?) sétálni 
a Váci utcában, azt a kommentelők szétcincálták. Mások 
azzal támadták, hogy olyan szakképesítés, hogy „társa-
sintelligencia-szakértő”, nem is létezik. Gábort ez nem 

zavarja, viszont szívesen mesél arról a fiúról, aki huszon-
egy évesen jelentkezett a tréningre, és néhány hét „gya-
korlás” után elvesztette a szüzességét. Egyébként olyan 
párkapcsolatban élő férfiak is felkeresik, akik egyszerűen 
csak határozottabbak akarnak lenni.

„AZ ELSŐ MoNDAt UtÁN LEFAGYtAM”
– Puszit kérhetek? jó az illatod! – köszönti egy izmos fiú 
fotós kolléganőmet, Pályi Zsófiát, amikor megérkezünk a 
siófoki férfikommunikáció- és önbizalomtáborba. A töb-
biek beérik a kézfogással, Tamás viszont olyan fesztelen, 
mintha ő is oktató lenne, pedig csak annyi a titka, hogy 
már harmadszorra van itt. Folyamatosan mosolyog.

– Két éve, ha odamentem a lányokhoz, majd kiugrott 
a szívem, olyan gyorsan vert, mint a kolibrinek, közben 
kivert a víz – mondja. – Fiatalkoromban semmi gondom 
nem volt a nőkkel, csak külföldre költöztem, ott éjjel-nap-
pal dolgoztam. Néhány év után beszűkültem. Az itthoni 
barátaim családot alapítottak, amikor hazalátogattam, hét-
végenként otthon üldögéltem, és neteztem. 

Már az első szezonban is tehetségesnek bizonyult. Egy 
Balaton-parti pad több kalandjában szerepel, és a hotel-
szobáról szintén sok szép emléket őriz (a telefonján is). 
Azt mondja, ez nem arról szól, hogy minél több nőt meg-
kapjon, ő is az igazit keresi. Azért jön újra és újra, hogy fej-
lődjön, hogy egyre jobb legyen. Hogy fiúból férfivá váljon.

hetsz öt lánnyal, akkor miért csak eggyel beszélgetnél?) 
„Izgasd fel a nőt mentálisan, érzelmileg és fizikailag!” olyan 
szakszavakat használ, mint például nyitás (megszólítás), 
számzárás (telefonszám kérése búcsúzáskor), eszkaláció (a 
lány félrevonása a többiektől).

A fiúk salsázni is tanulnak a forgalmas sétálóutcára néző 
udvaron, ebben a „trénerhölgyek”, Gábor munkatársai segí-
tenek. A srácok között kevés a versenytáncos. Az egyikük 
például legutóbb elszaladt, amikor a diszkóban elkapta egy 
német lány. A trénerhölgyeknek meg kell osztaniuk a part-
nerükkel, milyen érzés velük táncolni, például jelzik, ha ki-
csiket lépnek, vagy rosszul irányítanak.

– Megtanítjuk a fiúkat, hogyan vezessék a lányokat.  
Ha itt fel tudják venni a férfiszerepet, flört közben is  Férfi születik

ÖNBIzAloMTáBor lEENDő AlFAHíMEKNEK

A trénerhölgyek 
visszajelzése 
aranyat ér

A haladók már a 
nagyobb társaságokat is 
könnyedén megszólítják

Erősítés az 
önvédelmi 
oktatás után
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könnyebben kezdeményeznek – mondja 
Gábor. 

Hamarosan a Balaton-parton ülünk a fű-
ben. A cég egyik értékesítő munkatársa 
harcművész és kaszkadőr, ő tart önvédelmi 
gyorstalpalót. Először az élet-halál harc kí-
méletlen törvényeiről mesél, majd küzdel-
met imitáló játékokra buzdítja a fiúkat, utá-
na birkóznak és tornáznak. 

– Sok ügyfelünk „kocka”, otthon ülnek  
a számítógép előtt, most kicsit megismerik  
a férfias erejüket, feszegetik a határaikat – 
magyarázza Gábor. – Van olyan srác, aki 
azért nem megy olyan lányhoz, akikkel fiú 

is van, mert fél, hogy megütik. Ez nyilván butaság. De már 
maga a sport és az edzés is javít az önértékelésen.

NŐK A SiKErES FÉrFiAK MÖGÖtt
A következő foglalkozáson minden fiú az ismerkedés va-
lamelyik fázisát gyakorolja egy trénerhölggyel. A teljesen 
kezdők a szemkontaktust, más azt, hogyan lehet az eluta-
sítást elegánsan kezelni. A magas, fekete Gábor a jó meg-
szólítást tökéletesíti. odasétál a mentorához, és ráköszön:

– Szia! Szerinted hegyen vagy vízparton jobb nyaralni? 
Az elmélet szerint a jó szöveg elgondolkodtatja a lá-

nyokat. A trénerlány, Leitner Erzsébet többféle szempont 
alapján értékeli a „nyitást” (szemkontaktus, barátságos-
ság, mosoly, testtartás stb.). Hisz abban, hogy azzal, hogy 
a férfiakon segít, jót tesz a nőkkel is, munkája rájuk is visz-
szahat. Korábban irodavezetőként dolgozott, hobbija a 
pszichológia, trénernek Valent Gábor képezte ki.

Egy másik tréner, Gazdóf Réka szexuálpszichológus.
– A mi feladatunk az, hogy a jelentkező megtalálja a 

saját stílusát, amelyben megélheti a férfiasságát. Nem 
mindenki macsó, van, aki inkább családapásan, nyugod-
tan domináns, más intellektuálisan kiemelkedő – mondja. 
– Érdekes élmény, hogy már a háromórás tréning végén 
is vonzóbbnak látjuk az ügyfelet, a félénk fiatalemberből 
előttünk bontakozik ki a férfi. Tőlünk olyan visszajelzése-
ket kap, amelyeket ismerkedés közben soha nem hallana, 
hiszen miután leszólít egy nőt, nem kérdezi meg a lánytól, 
hogy milyen benyomást keltett benne. 

A cég etikai kódexe tiltja, hogy a trénerhölgyek elfo-
gadják a fiúk közeledését, de réka amúgy is ritkán talál-
kozik ezzel a helyzettel. Ha mégis előfordul, az ügyféllel 
közösen elemzik az érzéseket. Ettől még senkinek sem 

tört össze annyira az önbizalma, hogy elölről kelljen kez-
deniük a munkát.

„ANYUKA, tEtSZiK A LÁNYA!”
leszáll az este, az Aranypart sétálóutcáját ellepik a fiata-
lok, minden bárban szól a zene. Valent Gáborék „tere-
peznek”, minden tanítványt egy tréner kísér. A gátlásos, 
tizennyolc éves fiúnak egy eladólánnyal kell egy percig 
akármiről beszélgetnie, a tréner közben figyeli. Utána az 
a dolga, hogy menjen be egy butikba, és kiáltson egy na-
gyot: „Ez az, megvan!” Ez már kifog rajta, csak sokadszor-
ra sikerül neki – egy fehérneműboltban. 

Péter egy anyához és a két lányához megy oda. Ahogy 
tanulta, csípőre tett kézzel áll. Segítője, réka elégedetten 
nyugtázza, hogy tanítványa perceken keresztül megne-
vetteti a nőket. 

– Azt mondtam, közvélemény-kutatást végzek a siófo-
ki lányok körében, hogy divat-e még virággal udvarolni – 
meséli a fiú, amikor visszajön. – Az egyiknek szimpatikus 
voltam, szívesen válaszolt. Megkértem az anyukáját, hogy 
mondjon már három jó dolgot a lányáról, mert nagyon tet-
szik nekem. Anyuka teljesen le volt fagyva, azt mondta, 
a lánya csak azzal randizhat, aki csokit hoz. Megígértem, 
hogy megszerzem a legfinomabb csokit.

Belelendül. A végén egy nyolcfős lánycsoportot is meg-
szólít, és játékból megkéri az egyikük kezét.

EGY ASSZoNY iLLAtA
A magas Gábornak egy bizsuárus lánnyal kell egy percig 
csevegnie. 

– Szia, lenne egy gyors kérdésem – szólítja meg. – Te 
inkább a hegyeket vagy a vízpartot szereted?

– legyen a vízpart – feleli kedvesen a lány.
– Értem, vízpart… Tehát ha nyaralni mész, akkor a víz-

partot részesíted előnyben.
– Igen, de a hegyekbe gyakrabban járok.
– Síelni? 
– Túrázni.
Hoppá, rokonlélek! A fiú felélénkül, izgatottan kérdez-

geti a lányt, hogy milyen útvonalakat teljesített már, utána 
kipirult arccal köszön el.

A rutinos Tamáshoz csatlakozunk, hamarosan ő is meg-
áll a bizsus lánynál.

– Szia, a barátnőmnek szeretnék ékszert venni, és ha-
sonlít rád, tudnál segíteni? – indít.

– Milyen színeket szeret?
– A pirosat. Juditnak hívják. És téged hogy hívnak? 
– Anna.
– Szia, Anna, Tamás vagyok – mondja, és a kézfogás-

ból puszira vált. – Milyen jó illatod van!
Aztán arról beszél, hogy a haverjának legénybúcsúja 

van, és az óriási bulira meghívja a lányt. Utána lehengerli:
– Miért birizgálod a hajad?
– Mert zavarba hozol – nevet a lány. 
– zavarban vagy? Ne legyél! És meddig dolgozol? Mert 

szimpi vagy, szívesen megismernélek.
– Aranyos vagy…
– Adj egy kontaktot, holnap kereslek, és le tudunk ülni 

a partra egy üveg borral.
– Na jó, tényleg kedves vagy – mondja lágy hangon a 

lány, és felírja a számát.
Az már csak másnap derül ki, hogy Tamásnak nincs is 

barátnője, Annának viszont van barátja. ■

Valent Gábor 
( jobbra) munka 
közben

„terepezés”
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