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JJaakk  ddzziieessiięęcciiookkrroottnniiee  zzwwiięękksszzyyćć  sswwoojjee  

sszzaannssee  nnaa  sskkuutteecczznnee  uummóówwiieenniiee  

ssppoottkkaanniiaa  zz  nnoowwąą  ddzziieewwcczzyynnąą??  
 

Gdyby Alexander Graham Bell wiedział ile problemów będzie 
męŜczyznom przysparzał telefon, jeśli chodzi o relacje z kobietami, to pewnie 
by się 2 razy zastanowił zanim by go wynalazł.  

Telefon to dla kobiet narzędzie do eliminacji męŜczyzn, którzy 
pokazują za jego pomocą brak odwagi, niepewność, strach przed 
odrzuceniem oraz desperację.  

Faceci piszą smsmy i dzwonią do kobiet zdecydowanie za często, przez 
co pokazują swój totalny brak Ŝycia towarzyskiego.   

Nieraz wręcz błagają o spotkanie.   

Ostatnio moja koleŜanka odmówiła facetowi spotkania przez telefon a on 
na końcu dodał:  

„Dobra, ale zapisz sobie mój numer na wszelki 
wypadek, gdyby ś zmieniła zdanie…”  

To smutne. Gość po prostu nie miał najmniejszego pojęcia, jak czytać 
kobiece zachowania.  

Na dodatek zanim w końcu odwaŜył się do niej zadzwonić, sprawdzał 
przez jakiś czas jej poziom zainteresowania za pomocą smsów.  

Ona traktowała to jak zabawę, ale nigdy w Ŝyciu nie miała ochoty się z 
nim spotykać.  

CóŜ, kobiety juŜ tak mają. Faceci i ich podchody to dla kobiet świetna 
frajda i całe ich Ŝycie się wokół tego kręci. To niezwykle szczwane i przebiegłe 
bestie. Jeden zły ruch i po Tobie.  

Czy nie byłoby dobrze zaoszczędzić te kilka złotych, czasu i nerwów, 
które wydałbyś na jakieś nic nieznaczące smsmy? W tym raporcie nauczę 
Cię jak to zrobić oraz jak doprowadzić do spotkania kobietą, co dokładnie 
powiedzieć i jak reagować na kobiece gierki przez telefon.   

Stosując się do zasad z tego raportu gwarantuję Ci, Ŝe zwiększysz 
dziesięciokrotnie swoje szanse na umówienie spotkania z nowo poznaną 
dziewczyną.  Zaczynamy…   

http://www.jak-poderwac-dziewczyne.pl/kurs
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Czy to, że dziewczyna odpisuje na sms’y, 

coś znaczy?  
 

Mamy tendencję do tego, Ŝe wydaje nam się, Ŝe skoro dziewczyna nam 
odpisuje na smsy, to myślimy, Ŝe te smsy lub nawet ich treść cokolwiek 
świadczą o naszych szansach u danej kobiety.  

Prawda jest taka, Ŝe pisząc smsy nigdy nie okryjemy czy kobieta jest 
nami naprawdę zainteresowana czy nie, poniewaŜ nie jesteśmy w stanie 
usłyszeć jej tonu głosu, jak w przypadku rozmowy przez telefon.  

CięŜko wyczuć, czytając literki, czy kobiet naprawdę ma na myśli to, co 
pisze, czy się tylko zgrywa, robi nam nadzieję, nudzi jej się, więc sobie z nami 
pisze i nie wiadomo co jeszcze jej zachowanie moŜe oznaczać…  

Chcesz RANDKI, a nie smsmów.  

Kiedy piszemy z kobietą smsy i próbujemy rozgryźć w ten sposób czy 
się jej podobamy, to jesteśmy wtedy totalnie zagubieni i tylko pogarszamy 
swoją sytuację. Wiele razy to przeŜyłem.  

Na dodatek jeszcze pisząc smsy jesteśmy mega nudni oraz dostępni – 
komunikujemy tym podświadomie kobiecie, Ŝe nie mamy ciekawego Ŝycia, 
więc tracimy czas na pisanie do niej jakiś adorujących smsów, w nadziei, Ŝe 
moŜe ona dam nam jakiś „magiczny” znak, Ŝe mamy u niej szanse.  

Takie zachowanie jest po prostu anty-wyzwaniem. Smsom mówimy 
stanowcze NIE.  

 Wiadomości od kobiety mogą być 
zinterpretowane na 1001 róŜnych sposób i 
zazwyczaj Ŝaden z nich nie będzie 
prawdziwy, poniewaŜ w rzeczywistości, 
smsy NIC nie znaczą.  

Mnie teŜ ta dziewczyna, o której 
pisałem ostatnio, co chciałem jej udowodnić, 
Ŝe się zmieniłem i wcale nie jestem taką 
ofiarą, na jaką wyszedłem na pierwszym spotkaniu, to ona teŜ mi odpisywała 
na smsy, gdy po 3 miesiącach zacząłem znowu do niej pisać.  

http://www.jak-poderwac-dziewczyne.pl/kurs
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Widzisz, kobiety w znakomitej większości przypadków z grzeczności 
będą odpisywać. Kobiety się bardzo cieszą, Ŝe mają adoratorów, a ich Ŝycie 
dzięki temu nie jest aŜ takie nudne.  

Poza tym bardzo często kobiety karmią 
swoje ego takimi zalotami facetów typu: 

• smsy  
• gg 
• nk 
• fb 
• fotka  

Po prostu podbudowuje to ich poczucie 
własnej wartości i daje im jakieś zajęcie, więc 
będą odpisywać i bawić się w te durne 
interaktywne „gierki” i flirty, robiąc nam przez to złudne nadzieje. 

 

PowaŜnie. Gdy słyszę, Ŝe jakiś mój kumpel „pisze z jakąś laską”, to mam 
ochotę się pociąć na samą myśl o tym, jak sobie przypomnę ile czasu i nerwów 
straciłem na jakieś głupie LITERKI, z których NIGDY NIC NIE WYSZŁO.  

 

Pamiętaj, nie chcesz LITEREK, chcesz Ŝywej kobiety, którą moŜesz 
dotknąć.   

Kobiety naprawdę uwielbiają, kiedy kolejni faceci je zapraszają na randki 
albo na imprezę. Przynajmniej mają, co robić w samotny wieczór. A gdy mają 
za duŜo propozycji, to dumnie odmawiają.  Chcą mieć pełną kontrolę nad 
sytuacją i moŜliwość decydowania.  

Jeśli chcesz zdobyć kobietę i się wyróŜnić od pozostałych facetów-
klonów, TO NIE MOśESZ DAĆ KOBIECIE TEJ ZABAWY, płynącej z jakiś 
głupich smsów i innych portali czy form kontaktu. 

Kobieta ma tęsknić i się zastanawiać czy ją w ogóle lubisz. To buduje 
Twoją atrakcyjność. A NIE bycie ciągle dostępnym.  

TakŜe nie moŜemy dać kobiecie tej zabawy, poniewaŜ tracimy wtedy 
całkowicie kontrolę nad znajomością, a tego nie chcemy. To my, jako liderzy 
powinniśmy przewodzić w relacji i decydować, co z nią będzie.  

 

 

http://www.jak-poderwac-dziewczyne.pl/kurs
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Dlatego, Ŝeby wyeliminować takie nic nieznaczące, głupie smsowe gierki, 
DZWONISZ do kobiety JEDEN raz i dajesz jej KONRETNY termin 
spotkania.  
Wtedy ona Ci powie albo TAK albo INNY DZIEŃ, a wszystko inne 
oznacza „NIE!” w najdelikatniejszy sposób, jaki kobieta potrafi to ująć.  

 

Wiem, Ŝe to smutne i trudne do zrozumienia na początku. 

 Brak akceptacji zaproszenia lub brak podania alternatywnego, 
konkretnego DNIA zawsze oznacza 1001 powodów/wykrętów, które zapodają 
nam kobiety, Ŝeby się z nami nie spotkać.  

Jeśli w to nie wierzysz, pozwalam Ci zadzwonić jeszcze DRUGI i ostatni 
raz.  

Niektórzy męŜczyźni na początku po prostu nie wierzą, Ŝe kobieta 
naprawdę ich nie chce, więc muszą zostać odrzuceni DWA RAZY pod rz ąd.  

 

Ale to juŜ ich wybór. Ja wolę sobie i Tobie tego oszczędzić, dlatego 
wyrzucam numer po pierwszej odmowie. Za bardzo się szanuję, Ŝeby prosić 
lub przekonywać kobietę do randki.    

No dobra, a więc chcesz poznawać kobietę na Ŝywo. To juŜ wiesz. Do 
spotkania masz doprowadzić DZOWNIĄC… 

 

JJaakk  ppookkaazzaaćć,,  żżee  jjeesstteeśś  ppeewwnnyy  ssiieebbiiee,,  

zzaaddzzwwoonniićć    ii    uummóówwiićć  ssiięę  nnaa  rraannddkkęę??  
 

Zawsze, gdy umawiasz się na randkę z kobietą, to dzwonisz, podajesz 
konkretny dzień, miejsce i godzinę, a następnie musisz usłyszeć od kobiety 
pewne potwierdzenie terminu spotkania, aby NIE było Ŝadnych wątpliwości, co 
do tego, czy przyjdzie.  

JeŜeli natomiast kobieta szykuje sobie tzw. „furtkę” i mówi coś w stylu:  

http://www.jak-poderwac-dziewczyne.pl/kurs
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„Jeszcze nie wiem czy dam radę…” 

„Zadzwoń po jutrze to będę wiedzieć…” 

„To ja Ci jeszcze dam znać…” 

 

Ble ble ble, tak jasne. Kobieta w ten sposób 
zawsze przygotowuje sobie grunt, Ŝeby się wycofać 
w ostatniej chwili ze spotkania albo nie przyjść na nie 
w ogóle. ZAWSZE! 

Jeśli jesteś zainteresowany kobietą, to choćby Ci „odrąbali nogi” to byś 
się doczołgał na spotkanie. Z kobietami jest tak samo. Jak się jej podobasz, to 
przyjdzie choćby nie wiem co. Jeśli nie… daj sobie spokój… chyba nie chcesz 
kogoś, kto się musi „zastanowić” czy Cię chce czy nie. 

Kiedy kobieta zapodaje Ci jeden z powyŜszych tekstów, to mówisz: 

  

„Słuchaj, nie mam czasu na niepewne spotkania, poniewaŜ jestem bardzo 
zajętym człowiekiem. TakŜe podaj mi termin, kiedy na pewno dasz radę…” 

 

Sam brak pewnego potwierdzenia obecności na spotkaniu przez kobietę, 
to juŜ jest sygnał dla Ciebie, Ŝe raczej nie jest zbytnio zainteresowana i 
generalnie toniesz.  

Jednak, stosując taki tekst, Ŝe jesteś zajęty i oczekujesz konkretów, a NIE 
wykrętów, zachowasz wtedy twarz oraz pokazujesz wtedy pewność siebie 
oraz Ŝe jesteś atrakcyjny i zaj ęty.  

Kto wie, moŜe to przemówi do kobiety i jeszcze coś z tego będzie...  

A jeŜeli kobieta Ci powie: „Zadzwoń do mnie potwierdzić”  czy coś 
takiego, to zawsze odwoła spotkanie albo nie przyjdzie.  

„Spotkajmy się kiedy indziej…” to równieŜ NIE JEST KONKRETNY 
alternatywny termin spotkania. Kobieta ma podać konkretny DZIE Ń. 

To jest ze sprzedaŜy teŜ wzięte. Sam byłem kiedyś doradcą finansowym, 
dzwoniłem, umawiałem spotkania, to wiem.  

Aby spotkanie doszło do skutku, musisz mieć pewne potwierdzenie 
spotkania.  

http://www.jak-poderwac-dziewczyne.pl/kurs
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JJaakk  bbyyćć  ttaajjeemmnniicczzyymm      ii    zzaabbaawwnnyymm    

ppooddcczzaass  ppiieerrwwsszzeejj  rroozzmmoowwyy  pprrzzeezz  tteelleeffoonn??    
 

Przez telefon nie mów kobiecie, co robisz ani gdzie jesteś. Bądź 
tajemnicą i bądź zabawny. Kobieta im wie mniej, tym lepiej. One często pytają 
przez telefon, co robisz i gdzie jesteś w danej chwili.  

Jeśli im powiesz, to zabijesz tajemniczość i niedostępność oraz nie będzie 
to zbyt ciekawe, poniewaŜ zwykle dzwonimy do kobiety, gdy zbierzemy 
wystarczająco duŜo odwagi (np. w swoim pokoju) albo, gdy jesteśmy np. 
gdzieś na spacerze, gdzie nic ciekawego się nie dzieje.  

Nie mów kobiecie przez telefon skąd dzwonisz ani co robisz. 

Powiedz np.  

„A wiesz, piję sobie drinka w Borki Na Faso”  

Albo powiedz nonszalancko:  

„A wiesz, właśnie sobie pomyślałem o Tobie, 
więc dzwonię”  – to bardziej bezpośrednie podejście, 
ale jest bardzo atrakcyjne, poniewaŜ pokazujesz 
kobiecie swoje zainteresowanie w luźny i 
niezobowiązujący, a jednocześnie pewny siebie 
sposób.  

To oczywiste, Ŝe myślałeś o niej oraz, Ŝe 
dzwonisz w konkretnym celu (umówienie randki) i 
powiedzenie dziewczynie, Ŝe o niej pomyślałeś jest 
odwaŜne – to się podoba kobietom.   

Tekst mojego przyjaciela teŜ jest świetny:  

„Mam cięŜką robotę, bo dziewczyny w jacuzzi czekają z szampanem i 
muszę posmarować się olejem kujawskim i mi się nie chce, bo muszę walczyć z 
nimi potem w kisielu… ☺” 

Po takim rozluźnieniu rozmowy i rozśmieszeniu lub zaciekawieniu 
kobiety… (kilka zdań dosłownie – 2 do 3 minuty max.) dajesz jej potem 
propozycję: np: 

„Spotkajmy się w czwartek o 18 na rynku” 

http://www.jak-poderwac-dziewczyne.pl/kurs
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Spotkanie umawiasz, na co najmniej 3 dni do przodu, Ŝeby kobieta 
myślała o tym wszystkim i się juŜ nie mogła doczekać.  

Oczywiście bez Ŝadnych „furtek” ani moŜliwości potwierdzania.  

 

          „W czwartek o 18 przyjadę po Ciebie albo spotkajmy się „tu i tu” o „tej i o tej.” 

 

Tyle.  

Potem kobieta albo powie „Tak”  albo poda innym termin. 

Oczywiście w piątek i sobotę jesteś poza światem. Kobieta ma 
zasłuŜyć sobie na piątek lub sobotę, bo to juŜ coś znaczy.  

Nie moŜesz pokazać kobiecie, Ŝe jesteś samotny w weekend. A właśnie 
to pokaŜesz, jeśli umówisz się na piątek lub sobotę.  

W piątek i sobotę, moŜesz się spotykać z kobietą, gdy BĘDZIE 
TWOJĄ DZIEWCZYN Ą, nie wcześniej.  

 

Z resztą kobieta raczej i tak Ci nie zaproponuje piątku albo soboty, 
poniewaŜ one chodzą wtedy na imprezy albo do szkoły. Więc poda Ci inny 
konkretny termin albo powie „tak”.  

A jeŜeli tego nie zrobi to będziesz mieć pewność, Ŝe to koniec.  

Wiem, Ŝe to jest trudne, ale jest cała masa nowych, atrakcyjnych kobiet 
do poznania. Musisz być w miejscach, gdzie jest wiele kobiet. KaŜdego dnia.  

Dodatkowo, w codziennych czynnościach, zagaduj do kobiet przy okazji, 
tak dla treningu, nawet, gdy stoisz sobie np. w kolejce w supermarkecie.  

Takie ćwiczenie pozwoli Ci nabrać obycia towarzyskiego, dzięki któremu 
późniejsze poznawanie kobiet na przykład na uczelni lub na dodatkowych 
zajęciach będzie o wiele łatwiejsze i bardziej naturalne.  

  

  

http://www.jak-poderwac-dziewczyne.pl/kurs
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AAccttiioonn  SStteepp::  CCoo  mmaasszz  tteerraazz  zzrroobbiićć……    

Od tej pory masz przestać tracić czas na komunikowanie się z 
dziewczynami za pomocą:  

• smsów  
• gg 
• nk 
• fb 
• fotka  

 

To w 95 % strata czasu. Zbyt duŜe ryzyko, Ŝe nic z tego nie wyjdzie. 
Bądź konkretny. Bierz słuchawkę w dłoń jak prawdziwy męŜczyzna a nie 
nastolatek i umawiaj spotkanie rozmawiając z kobietą przez telefon.  

Pogadaj 3 minuty o waszej ostatniej interakcji. Na przykład poznałeś 
ją na dodatkowym wykładzie na uczelni na temat inwestowania w fundusze 
inwestycyjne.  

Zadzwoń i zapytaj się ją Ŝartobliwie w co masz zainwestować i jaką masz 
gwarancję, Ŝe jej prognoza się sprawdzi.  

Podrocz się chwilę, a potem podaj jej konkretny termin spotkania. Nie 
tłumacz się i nie szukaj powodów, dla których ona miałaby zechcieć się 
spotkać. Jeśli Cię lubi to zechce. 

Na przykład nie szukaj usprawiedliwienia Twojej propozycji tekstami 
typu: „Pogadamy o funduszach albo o inwestowaniu…”  

 

Nie. Ty nie chcesz gadać o funduszach, tylko chcesz JEJ. To zupełnie 
normalne i musisz narazić się na końcu rozmowy na odmowę.  

 

Nie tłumacz się, dlaczego chcesz się spotkać. Po prostu powiedz: 
„Słuchaj, spotkajmy się w czwartek o 18 przy wejściu do McDonalda, dasz 
radę?” , a następnie czekaj na werdykt.  

 

 

 

http://www.jak-poderwac-dziewczyne.pl/kurs
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Pamiętaj, Ŝe kobieta nigdy Cię nie odrzuci ani nie odmówi Ci wprost. 
Nie powie: „Sorry, ale nie jesteś w moim typie”, tylko powie:  

 

- „Jeszcze nie wiem czy dam radę” 

- „Może w przyszłym tygodniu/kiedy indziej”             Wymówki kobiety 

- „Muszę wykąpać wtedy psa”  

- „Jestem już umówiona”  

 

Czyli po prostu nie jest zainteresowana i musisz skasować jej numer. 
Bądź twardy i nie trać czasu na zadręczanie się nadziejami na spotkanie z 
dziewczyną, która nie ma dla Ciebie czasu.  

 

To bardzo skuteczny sposób sprawdzania zainteresowania kobiety oraz 
pewny siebie sposób proponowania spotkania.  

Kobiety będą pod wraŜeniem, Ŝe jesteś konkretny i nie boisz się 
odmowy. Zawsze to doceniają i są całe podniecone, Ŝe trafiły na tak pewnego 
siebie gościa.  

Nawet jeśli nie spodobałeś się im fizycznie lub z jakiegoś innego powodu 
nie będą chciały się spotkać to i tak będzie im bardzo miło, Ŝe w taki atrakcyjny 
sposób je zaprosiłeś oraz nie nalegałeś, gdy one się nie zgodziły.  

 

Większość gości po odmowie podaje kobiecie kolejne 
„14 wolnych terminów” i pytają się ją, kiedy ona da radę, a 
kobiety wymyślają kolejne ściemy i czują się skrępowane i 
naciskane, bo nie wiedzą juŜ jak delikatnie odmówić, Ŝeby nie 
zranić faceta.  

Nie bądź taki. Jeśli dziewczyna nie podaje innego dnia, 
kiedy jest wolna lub nie godzi się od razu na spotkanie to 
znaczy, Ŝe nie chce się spotkać. MoŜesz spróbować jeszcze 
jeden ostatni raz za tydzień, a potem skasuj jej numer.  

  

  

http://www.jak-poderwac-dziewczyne.pl/kurs
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OOkk,,  aa  tteerraazz  ppoommyyśśll ,,  ŜŜee  sskkuutteecczznniiee  uummóówwiisszz  ssiięę  nnaa  
ppiieerrwwsszząą  ii   kkoolleejjnnee  rraannddkkii ,,  jjeeddnnaakk  nnaaddaall   nniiee  wwiieesszz  

ttaakkiicchh  rrzzeecczzyy  jjaakk::  

  

• Po czym poznać, Ŝe dziewczyna spotyka się z Tobą z nudów czy 
naprawdę jest Tobą zainteresowana  

• Kiedy pocałować dziewczynę po raz pierwszy…  

• Po czym poznać, Ŝe dziewczyna chce być pocałowana. Jeden 
prosty gest pozwoli Ci sprawdzić czy ona odsunie się podczas 
pocałunku czy nie…  

• Co powiedzieć po pocałunku, aby rozluźnić atmosferę… 

• W jakie miejsca zabierać dziewczynę na randki, aby nie zanudzać 
ją wciąŜ barami, spacerami czy jedzeniem, na które zabierał ją 
kaŜdy poprzedni koleś… 

 

Bez tej wiedzy Twoje randki zakończą się fiaskiem i dziewczyna juŜ 
nigdy nie odbierze Twojego kolejnego telefonu albo zacznie Ci pociskać 
ściemy, o których napisałem.  

Będziesz wtedy myślał: „Dlaczego tak się stało? Czy to ja coś źle 
zrobiłem czy ona od początku mnie nie chciała i poszła ze mną na randkę tylko 
tak dla sportu…”  

 

Bez kompletnego systemu doprowadzania do związku z dziewczyną to 
tak, jakbyś kopał dziurę za pomocą łyŜeczki zamiast łopaty.  

Będziesz się dalej zadręczał nadziejami na coś więcej u dziewczyn, 
które w ten sposób tylko się bawią. Będziesz po prostu sam.  

Jasne, dziewczyna nie rozwiąŜe Twoich problemów emocjonalnych ani 
magicznie Cię nie uszczęśliwi. To tylko jedna z wielu sfer Twojego Ŝycia.  

Jednak moŜesz wziąć pełną odpowiedzialność za tą sferę i zdobyć 
pełną kontrolę nad swoim Ŝyciem randkowym i wiedzieć co się dzieje w 

kaŜdej sytuacji. Chcesz tego? 

http://www.jak-poderwac-dziewczyne.pl/kurs
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Jeśli nadal to czytasz to zapewne tak. Dzięki wiedzy zawartej w moich 
poradnikach będziesz wiedział dokładnie jak doprowadzić do związku z 
dziewczyną w 12 randek.  

••  JJaakkiicchh  tteemmaattóóww  uunniikkaaćć  jjaakk  ooggnniiaa……  

••  JJaakkiiee  zzaacchhoowwaanniiaa  sspprraawwiiąą,,  ŜŜee  oonnaa  zzaappyyttaa  cczzyy  bbęęddzziieesszz  jjeejj  
cchhłłooppaakkiieemm……  

••  JJaakkiiee  zzaacchhoowwaanniiaa  zzaawwsszzee  zzaabbii jjąą  zzaaiinntteerreessoowwaanniiee  nnoowweejj  
ddzziieewwcczzyynnyy  ii  zzaawwsszzee  jjąą  ssttrraacciisszz……    

 

Ta wiedza działa jak marzenie. Nie znajdziesz jej w poradnikach o 
uwodzeniu, poniewaŜ one nie uczą jak chodzić na randki ani jak utrzymywać 
wysokiego zainteresowanie nowo poznanych kobiet. Tam liczy się tylko 
podchodzenie do 100 kobiet tygodniowo i „ruchanie kobiet dla sportu”.  

Nie tego chcesz przecieŜ! 90% moich czytelników chce po prostu 
stałej dziewczyny. Dzieli Cię od tego tak niewiele.    

Biorę całe ryzyko na siebie. Jeśli cokolwiek Ci się nie spodoba, 
napiszesz do mnie jeden emali, a ja zwrócę Ci pieniądze. Wejdź na stronę 
poniŜej, przeczytaj opinie dotychczasowych kursantów oraz gwarancję 
satysfakcji, a następnie wypełnij formularz zamówienia.  

Do usłyszenia w nagraniach „„ JJaakk  rroozzkkoocchhaaćć  ii   uuttrrzzyymmaaćć  pprrzzyy  ssoobbiiee  
wwaarrttoośścciioowwąą  kkoobbiieettęę””     

 

   
ZZaammóóww  ppeełłnnyy  kkuurrss  nnaa  ssttrroonniiee::   

 

 wwwwww..JJaakk--PPooddeerrwwaacc--DDzziieewwcczzyynnee..ppll 
 

 
 
Jeśli natomiast na ten moment chciałbyś się nauczyć tylko 
zagadywania do nowych dziewczyn i podtrzymywania rozmów, to 
  

Wielu moich początkujących czytelników nie jest gotowa na mój pełny 

kurs albo go po prostu nie potrzebuje, poniewaŜ nie wiedzą nawet jak i 

gdzie poznawać duŜe ilości kobiet.  

mam dla Ciebie ebooka, który zlikwiduje ten problem.

http://www.jak-poderwac-dziewczyne.pl/kurs
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W kursie uczę bardzo duŜo o pomysłach na randki, o tym jak umawiać 

spotkania, jak często, o czym na nich rozmawiać a o czym nie oraz jak 

utrzymać przy sobie poznaną dziewczynę i zwiększać jej zainteresowanie.  

Jednak ta wiedza nie jest teraz koniecznie potrzebna komuś, kto poznaje 

ZERO kobiet i jedyne porady, jakie znalazł, to zaczepianie kobiet w klubie 

za pomocą jakiś wyuczonych tekstów.  

Jeśli aktualnie nie poznajesz śADNYCH nowych kobiet, nie wiesz 
gdzie i jak poznawać duŜo kobiet oraz chciałbyś po prostu umieć 
swobodnie rozpoczynać i prowadzić rozmowy z kobietami w 
przyjaznych do tego miejscach to skorzystaj z wiedzy zawartej w 
moim ebooku:  „Jak Zagadywać Do Nowych Dziewczyn – bez gonienia ich 

po ulicach lub supermarketach”. Uratował juŜ wielu zagubionych 

czytelników niedziałających PUA porad i pozwolił im poznawać nowe 

dziewczyny normalnie oraz w normalnych miejscach.  

 

Ebooka pobierz na stronie:  

„„JJaakk  ZZaaggaaddyywwaaćć  DDoo  NNoowwyycchh  DDzziieewwcczzyynn  KKaaŜŜddeeggoo  DDnniiaa”” 
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