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Beskrivning: Pick-up rörelsen är en rörelse som handlar om alla dem bästa sätten att
ragga upp kvinnor. Det finns massor med olika klasser man kan betala för och böcker som
man kan läsa. Man lär sig t.ex tips och tricks för att lyckas. Kurs Ämnet är pick-up och målet
är att lära sig hur män ska agera för att ragga upp kvinnor att ha sex med.

Fakta/åsikter: Den mest kända boken inom Pick-up rörelsen heter The Game och är
skriven av Neil Strauss. Boken släpptes år 2005 och sålde över 2.5 miljoner exemplar.
Åsikterna om denna bok och hur bra tipsen är i boken varierar. Det pratas även mycket om
en man som kallas Mystery. Mystery är en person som hade mycket erfarenhet om hur
människor uppför sig i situationer gällande män som raggar på krogar och vad dom säger.
Han beskriver sig som en “Late bloomer” som inte hade någon lycka med tjejer i tidig ålder.
Han blev vän med författaren Neil Strauss och tillsammans så blev boken The Game gjord.
Mystery lärde Neil vad han behövde veta om kvinnor och mäns uppförande och blev som en
“wingman” för Neil. Sen kom den andra boken ut Rules of the games. Efter några år har gått
så har Neil Strauss själv tagit avstånd för vissa grejer han säger i boken. Han tycker att folk
borde stoppat honom för grejerna har säger är bara pinsamt och förnedrande. Här är ett av
många manliga åsikter.

Jonas tror på en enklare teori och skriver så här: Det här handlar ju om att osäkra killar
hittar sätt att bli mindre osäkra på. Det blandas dock ihop med ytlighet och billiga
raggningsrepliker. Till er tjejer som reagerar negativt så kan jag bara trösta er med att det
blir roligare att gå ut om det inte bara är en klick med ”players” som vet hur man tar kontakt.
Ännu roligare vore det om tjejer också lärde sig. Själv är jag helt kass, men har snubblat
över en flickvän jag gillar ändå.

Fredrik är inne på samma linje: Så här är det - personlighetsutveckling är en process. För
att bli självsäker måste man börja öva någonstans. Vad dessa män lär ut är faktiskt ”att vara
sig själv”, men inte bara det - de lär ut hur man är ”sitt bästa själv”. Det finns så många män
därute som är missnöjda med sina liv för att de känner att de är för blyga och/eller inte kan
attrahera kvinnor. Vad CR lär ut är att få dessa män att inse hur fantastiska de egentligen är,
och att attraktiva kvinnor inte är så farliga som de ser ut.

Så Här tycker vissa kvinnor om pick-up rörelsen.
Netta skriver: Det här osar av ett slags krigiskt kvinnoförakt tycker jag, tjejerna kallas
”targets” och avvisanden ”bitch shields”, som om det inte vore faktiska människor det
handlar om utan bara något slags robotar som ska attackeras och avväpnas. Snea pattar
kan man fixa till, men det är svårare med folk som är snea i huvet... Bläh för killar med den
attityden!

Mina: Det intressanta är att det faktiskt fungerar. Några få knep, och så kan man ragga tjejer
hur lätt som helst. Det är väl bra för killar som känner sig lite osäkra. Det kan vara tufft
därute. Jag frågade författaren av träningshandboken hur tjejer ska ragga, men hans tips
fungerade inte alls för mig. Min bästa ”line” är: vill du ha sex? Så fick jag min man på
kroken.” skriver. Som man kan se så finns det väldigt många olika åsikter om boken är
förnedrande eller om det är en lärofull bok.

Min syn: Jag tycker att boken verkar konstig. Jag har förståelse att det finns vissa män som
vill lära sig lite mer om dom inte känner sig så säkra. Men det bästa sättet är att bara vara
sig själv. Det behöver inte vara så komplicerat kvinnan du träffar är säkert lika nervös att
träffa dig som att du träffar henne. Boken är väldigt nedvärderande för kvinnor mest men
även män speciellt i bok nummer 2 Rules of the game.
5 platser på nätet : jag har skrivit ner lite om ämnen men om du vill kolla mera på det själv
finns det filmer, artiklar, youtube clips, gör dina egna sökningar på google, du kan även hitta
podcasts som pratar om ämnen.
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