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Teksty na podryw
Są różne teksty na podryw, ale tylko niektóre faktycznie działają.

Są różne teksty na podryw, ale tylko niektóre faktycznie działają.
Kiedy ludzie dowiadują się, że jestem trenerem uwodzenia pierwsze o co pytają to teksty na podryw. Są 2
kategorie tekstów na podryw. Zacznijmy od tej, której ludzie szukają i są zachwyceni kiedy im Je zdradzam.

10 mistrzowskich testów na podryw

1. Ty: Hej, zabieram Cię stąd. Ona: Bo/ Dlaczego?/ yyy jak to? T: Jesteś zbyt piękna, by puścić Cię wolno

2. Ty: Rany ale Ci zazdroszczę. Wybacz, muszę Ci to powiedzieć: gdy Cię zauważyłem od razu zrozumiałem, że
chciałbym być Tobą. Ona: Bo?/ Dlaczego?/ Jak to? Ty: Bo wtedy mogłabym poznać tak zajebistego gościa jak
ja.

3. Hej, masz mapę? Bo zgubiłem się w głębi Twoich oczu!

4. Ty: Hej, otrzymałem przed chwilą skargę. Dzwonili do mnie z nieba, że uciekł im jeden anioł. Nie wydam Cię
jeśli się przedstawisz.

5. Ty: CZEKAJ! RANY. O mało co nie przegapiłaś swojej największej okazji?

Ona: Co?/ Jakiej? Jak to? Ty: Ja jestem tą okazją.

6. Hej, jesteś właścicielką tego sklepu? Ona: Nie Ty: Więc nie będziesz miała nic przeciwko jak zwinę stąd fajny
towar? Ona: haha/ hehe/ hi hi/ NIE Ty: <bierzesz ją za rękę> Chodź.

7. Hej, masz przy sobie komórkę? Bo muszę zadzwonić do mamy i powiedzieć, że właśnie poznałem kobietę
marzeń.

8. Hej, która godzina?
Ona: 11:11
Ty: O! To najwyższy czas się poznać.

9. Gdyby wystawała Ci metka, to na pewno pisałoby tam „Prosto z nieba”

10. Przeleć mnie jeśli się mylę, ale masz na imię Dobrosława.

Dlaczego używając tych tekstów na podryw sam sobie szkodzisz?

OWSZEM, te teksty sprawią, że zabłyśniesz i kobieta się uśmiechnie. Często nawet porozmawiacie chwilę, ale
będzie to do niczego nie prowadząca rozmowa…
Chyba, że od początku bardzo jej się spodobałeś lub posiadasz zdolności uwodzenia.
Dlaczego nigdzie Cię to nie zaprowadzi? Z 1 prostego powodu:
Zalatuje to „tanim” podrywem przez który jesteś niepoważnie traktowany. Kobieta przypina Ci złą „łatkę”.

Druga Kategoria tekstów na podryw: te które faktycznie działają

To co ludziom się wydaje że działa, a to co faktycznie działa to 2 różne rzeczy. Tutaj poznasz tekst na podryw, który
faktycznie otwiera Ci drogę do poznania kobiety.
Działający tekst na rozpoczęcie znajomości, gdy wcześniej uśmiechnęła się do Ciebie:
„Witaj, to chyba byłoby wyjątkowo niegrzeczne, gdybym zignorował Twój uśmiech. Tym bardziej, że spodobałaś mi
się. Cześć, jestem…”

Co jeśli nie było uśmiechu? Kolejne sposoby jak zagadać podałem tutaj>>>
Ważniejsze od tekstu: nie staraj jej się rozśmieszyć. Powiedz to normalnie. Ona musi widzieć, że to nie jest żart.
Jedyną Twoją intencją poznania Jej – jest to że Ci się podoba. (A nie założyłeś się z kimś że do Niej podejdziesz, czy
jest w ukrytej kamerze)
I to na dobry początek. Ale o wiele ważniejsze jest to w jaki sposób będziesz prowadził rozmowę dalej. Ponieważ nie
sztuka zrobić dobre wrażenie, ale je utrzymać.

Nic nie zastąpi tego tekstu na podryw…

Najlepszy tekst na podryw? Taki w którym wykorzystujesz wspólny kontekst żeby zagadać.
Przykład?
Ostatnio trochę biegam i zauważyłem dziewczynę, która robiła to samo. Następnie przestała biec i zaczęła po
prostu iść.
Podszedłem mówiąc „I to by było na tyle, jeśli chodzi o Twój trening?”. Kobieta roześmiała się i wyznała, że
dysponuje słomianym zapałem. Odparłem, że sport, to sztuka przełamywania się i przekonałem Ją do dalszego
biegu. Wspólnego.
Jak z takiej sytuacji wziąłem od Niej numer?
Po kilku minutach rozmowy wystarczy powiedzieć. „świetnie mi się z Tobą rozmawia, ale muszę pędzić do pracy.
Co byś powiedziała, aby spotkać się w normalnych okolicznościach i pogada dać? Zapraszam Cię na kawę”. Jeśli się
zgodzi – mówisz „wymieńmy się kontaktami”.
To tylko kilka rzeczy. Pamiętaj, że efekty z kobietami nie biorą się ze zgrabnych odpowiedzi czy ciętej riposty.
W rzeczywistości efekty biorą się z używania najlepszej wiedzy, nabrania prawdziwej pewności siebie i poznanie
całego procesu uwodzenia od środka. Tego właśnie uczę.

Jakie słyszałeś teksty na podryw, przed którymi warto ostrzec innych? Daj znać pod moim wpisem o tekstach
na podryw
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