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Jak zdobyć do 90% kobiet
Poradnik

Artykuł pochodzi z http://abcsukcesu.wordpress.com/
Pouczenie dla niedowiarków
Wielu mężczyzn niedowierza tego typu artykułom, wydaje im się, że żadna wiedza nie może zmienić tego dla jak
wielu potencjalnych partnerek seksualnych będą atrakcyjni. Co więcej, wydaje im się, że każdy inny mężczyzna
który uwierzy w rady zawarte w takim artykule będzie głupi. Jeżeli właśnie Ty myślisz w ten sposób to chcę zadać
Ci jedno pytanie – kto jest głupi, ten któremu taki artykuł przynosi pomyślność, czy ten który nie potraﬁ skorzystać
z takiego tekstu? Odpowiedź zachowaj dla siebie. My chcemy Ci jedynie powiedzieć, że w Twoim świecie taki tekst
może być bezwartościowy i nieprzynoszący korzyści. Ale w świecie innego faceta ten tekst wywoła totalną
rewolucję w światopoglądzie. Dlatego Twoje słowa krytyki nie interesują osoby które redagują ten tekst. Więc
zachowaj je dla siebie, Ty zakompleksiony dupku. Wszystkich innych mężczyzn z otwartymi umysłami zapraszam
do przeczytania tekstu do końca. Wiemy, że dla wielu z Was wszystko co tutaj przeczytacie będzie oczywiste,
wiemy też jednak, że dla wielu mniej doświadczonych facetów będą to informacje nowe. I szczególnie właśnie tych
mężczyzn zapraszamy do zgłębienia tego artykułu tak bardzo jak to tylko możliwe.

Prawda o stanie rzeczy w relacjach damsko-męskich
Wielu facetów może się z tym nie zgadzać, jednak prawdą jest to, że dla prawdziwych mężczyzn dostępnych jest
do 90% cipek. Czemu nie 100%? Ponieważ może się zdarzyć, że kobieta zwyczajnie odmówi, mówiąc „nie i
kropka”. W takim wypadku należy zaakceptować wolę kobiety i udać się do innej cipki. Prawdą jest to, że tylko
krótka odpowiedź „nie” stanowi o absolutnej decyzji kobiety. I zdobywanie takiej pani to zbyt wielka męka która
może w ogóle się nie powieść. Dlatego należy dać sobie spokój z danym obiektem. Kolejną prawdą jest to, że 90%
kobiet tylko czeka aż podejdzie do nich konkretny gość i doprowadzi sytuację aż do upragnionego dla kobiety
punktu – seksu. Czemu więc niektórym facetom wydaje się, że ciężko jest zdobyć kobietę? Ponieważ nie są tak
zwanymi prawdziwymi mężczyznami którzy UMIEJĄ zdobyć kobiety. Są facetami którzy NIEUMIEJĄ zdobywać kobiet.
Jaka jest rada dla takich mężczyzn? Nauczcie się. Nie zwalajcie wiecznie winy na to, że jesteście brzydcy, głupi,

biedni, nie macie zęba na przedzie. Za prawdę powiadam Wam – co za różnica czy macie te wszystkie
„negatywne” cechy czy nie. Prawdziwy mężczyzna nawet najgorszą „wadę” obróci w cechę osobową. I będzie
zachowywał się tak pewnie siebie, że każda kobieta będzie widziała, że on ze swoimi krzywymi zębami lub piegami
czuje się najzwyczajniej dobrze i całkowicie męsko. Możesz mieć nawet wystający brzuszek, 50 lat lub 160 cm
wzrostu. Gdy będziesz zachowywał się tak jak powinieneś się zachowywać by ZDOBYĆ kobietę, a nie tak by jej NIEZDOBYĆ, to ją zdobędziesz. Cała sprawa zawsze rozbija się o to co robisz, mówisz, co myślisz sam o sobie. Nie liczy
się stan rzeczy, ale to co z tym stanem rzeczy robisz. Także jeżeli nie jesteś w chwili aktualnej facetem dla którego
nogi rozkłada 9 na 10 kobiet, to doprowadź sytuację do momentu w którym tak będzie się dziać. Nie odpuszczaj do
póki tak nie będzie. Korzystaj z każdej nadarzającej się możliwości osiągnięcia tego celu. Ta wytrwałość doprowadzi
Cię w miejsce w którym chcesz być. Masz to zagwarantowane. Przegrasz tylko wtedy gdy odpuścisz.

Jak zdobywać kobiety
Nie da się zdobywać tak wielkiego procentu kobiet (90%) nie będąc ideałem faceta dla kobiety którą podrywasz. I
naprawdę nie chodzi o to jaki jesteś. Chodzi o to jak zaprezentujesz się przed nią. Jak będziesz wyglądał w jej
oczach. Co zrobisz, żeby chciała z Tobą rozmawiać i co zrobisz żeby podczas tej rozmowy jej cipka stała się
całkowicie mokra. Tylko działając w ten brutalny i perfekcyjny sposób zdobędziesz prawie każdą kobietę. Istnieją
teorie na temat tego, że aby uwieść kobietę trzeba coś mówić. Wymyślono nawet specjalny język dzięki któremu
uwodzenie kobiet mową jest możliwe (NLS). I naturalnie – techniki mówione również spełniają swoje zadanie. Tak
naprawdę każda technika jest dobra, a liczy się tylko i wyłącznie jakość wykonania. Aby zdobywać 90% kobiet
musisz dojść do absolutnej perfekcji. Musisz stać się perfekcyjnym aktorem w tym co robisz. Bez znaczenia czy
Twoją techniką jest mowa, oczy, dotyk czy cokolwiek innego. Możesz nawet podrywać kobiety wylewając im
przypadkiem drinki na sukienkę. Gdy zrobisz to właściwie, zachowując wszelkie zasady tej techniki to uda się to.
Wiem, że jest to przykład dla wielu mężczyzn abstrakcyjny, ale tak – istnieją nawet takie techniki. Nie proponujemy
Ci takiej zabawnej techniki, jednak jeśli masz na to ochotę – prosimy bardzo. Dobrą techniką natomiast jest
uwodzenie oczami i uśmiechem. Działając w ten sposób nie potrzebujesz ani nic mówić, ani kupować nikomu
drinków, wystarczy perfekcyjne spojrzenie i doskonały łagodny uśmiech. Gdy spojrzysz na kobietę tak jak ona
pragnie aby na nią zostało spojrzano, to rozłoży ona przed Tobą swoje nogi, a na koniec powie ładnie „dziękuję”. To
od Ciebie zależy wszystko. Jeżeli dasz jej to czego ona potrzebuje, to ona da ci tego czego Ty od niech chcesz. To
bardzo prosta wymiana. Wiesz czemu zwykli faceci pieprzą cały podryw? Ponieważ nie dość, że są zwykli, to
jeszcze robią same błędy zamiast wykonywać akcję poprawnie. Właśnie dlatego wszystko psują. Ale wracając do
uwodzenia oczami i uśmiechem. Uwodząc tą techniką możesz uwodzić kobiety hurtowo, co jest super. Ponieważ
wchodząc do pubu możesz po kolei każdej ładnej lasce puścić swój doskonały wzrok i uśmiech, i każda z tych pań,
będzie już otwarta seksualnie na Ciebie. Tylko od Ciebie będzie zależało to do której podejdziesz i rozpoczniesz być
może interesującą rozmowę o jej sukience, podkreślając przy tym jak niesamowicie w tym wszystkim wygląda jej
dekolt i pupa. Uwaga: jeżeli chcesz aby kobiety dawały Ci seks szybko i naturalnie to gdy jesteś z nimi myśl i mów
o seksie oraz dotykaj je w sposób seksualny. Jednak zdaniem – uprawiaj z nimi seks już zanim zaczniesz uprawiać
seks właściwy. Tylko nie możesz być przy tym napalonym frajerem, tylko zaspokojonym seksualnie mężczyzną
który ucina sobie miłą pogawędkę z piękną dziewczyną którą naturalnie może mieć w swoim łóżku i do tego
wszystkiego jest to dla niego całkowicie zwyczajne i sprawiające przyjemność. Sekret tkwi w tym kim jesteś. Albo
jesteś napalonym wygłodzonym kundlem, albo jesteś zaspokojonym łowcą którego pragnie każda kobieta. Wybór
należy zawsze do Ciebie. Jednak oprócz takiego wyboru musisz mieć też odpowiedni wachlarz technik. Albo sam
sobie je wypracuj, albo zapożycz je od innych mężczyzn. Jeżeli chcesz sam wypracować technikę to po prostu
zacznij to robić. Wypracuj odpowiednią postawę ciała, sposób mówienia, głos, uśmiech, oczy. Niech kobieta którą
uwodzisz wie, że jest uwodzona. Przecież to żadna tajemnica. Stań się samcem idealnym, a zobaczysz, że 90%
cipek będzie pchało się do Twojego łóżka. Kobiety same będą do Ciebie podchodzić i Ciebie podrywać. Uwaga:
jeżeli w chwili obecnej nie jesteś samcem idealnym, to rozpocznij trening już teraz. I nie odpuszczaj zanim nie
staniesz się idealny. Przegrasz tylko wtedy gdy odpuścisz.

Doskonała akcja
Przede wszystkim gdy dochodzisz już do akcji i masz kobietę którą podrywasz, to pracuj nad nią aktywnie. Nie trać
czasu na siedzenie przy piwie i pogaduchy o pogodzie, tylko pracuj nad obiektem. Musisz non-stop pracować. Masz
konkretny cel i go realizujesz. Nieustannie pracujesz nad kobietą, cały czas jesteś na misji. Gdy zboczysz z celu

zobaczysz, że kobieta chłodnie. A ona nie ma chłodnieć tylko coraz bardziej się rozpalać. Dlatego jak już dochodzi
do akcji to niech to będzie akcja, akcja, akcja. Aż jej cipka zacznie płonąć żywym ogniem i nie będzie innej opcji niż
ugasić to pożądanie w Twojej sypialni. Pozdrawiamy.
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