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Nastawienia myślowe
• Obfitość kobiet
• 3/4 kobiet obniŜa
standardy
• Kobiety NIE mają
łatwo
• Mam pełno numerów
• Jesteś rzadkością

Obfitość kobiet
Mamy nadmiar pięknych i wolnych kobiet.
W promieniu 50km od Ciebie są setki tysięcy pięknych i samotnych kobiet,
które tylko czekają na takiego faceta jak Ty. Nawet gdybyś chciał je poznać
WSZYSTKIE, to Twoje Ŝycie byłoby za krótkie, Ŝeby to osiągnąć

3/4 kobiet obniŜa swoje standardy
75% kobiet jest w związkach z kimś poniŜej swoich oczekiwań
Z powodu bardzo nikłego odsetka prawdziwych męŜczyzn w dzisiejszym
sfeminizowawnym świecie, WIĘKSZOŚĆ kobiet jest w związku z kimkolwiek,
poniewaŜ to narzuca im społeczeństwo... Media mówią: "Jeśli jesteś sam(a), to
coś jest z Tobą nie tak i jesteś w tyle". Stąd teŜ większość kobiet ulega tej presji
i są kimś z tzw: "braku laku" i są w kaŜdej chwili skłonne porzucić swojego
obecnego chłopaka, jeśli spotkają kogoś, kto im się NAPRAWDĘ podoba.
Wśród pięknych kobiet to zjawisko jest jeszcze większe.

Kobiety NIE mają łatwo
Piękna kobieta wcale NIE ma łatwiej, jeśli chodzi o znalezienie sobie
chłopaka
PoniewaŜ codziennie podrywają ją dziesiątki męŜczyzn, którzy są albo miłymi
gościami albo idiotami. TakŜe wzięcie ma ogromne, ale cięŜko w tym tłumie
klonów znaleźć kogoś, kto jej się naprawdę podoba. Mili goście zazwyczaj boją
się do niej podejść i zagadać, więc nie robią nic - i to kobietę frustruje, a gdy juŜ
ktoś MA odwagę, Ŝeby do niej podejść, to zwykle jest to idiota po paru piwach
albo arogancki palant, który myśli, Ŝe moŜe mieć kaŜdą. Piękna kobieta jest
bardzo sfrustrowana dzisiejszymi męŜczyznami, dlatego często jest z kimś z
tzw."łaski", gdy ktoś uganiał się za nią wystarczająco długo.

„Mam pełno numerów…”
"Mam pełną ksiąŜkę telefoniczną numerów do pięknych i wolnych kobiet,
nawet jak coś pójdzie nie tak, to spoko..."
Nawet jeśli to teraz nieprawda, to jeśli będziesz to sobie powtarzał kaŜdego
dnia, to w końcu zaczniesz w to wierzyć. Następnie, stanie się to
rzeczywistością. KaŜdego dnia, przy kaŜdej okazji poznajesz nowe kobiety i
zbierasz numery. Wystarczy, Ŝe trzy razy w tygodniu gdzieś wyjdziesz z domu
na dodatkowe zajęcia, a ksiąŜka telefoniczna będzie pełna.

Jesteś rzadkością
Podsumowując:
Jesteś rzadkością i wyzwaniem dla kobiet. To kobiety gonią za Tobą, a nie Ty
za nimi.

Plan działania - ramowy
Plan działania - ramowy, czyli tzw. "mosty"
Mosty to kolejne etapy w znajomości z kobietą, które oczywiście Ty jako facet
(lider i przewodnik w znajomości) powinieneś inicjować, a następnie oceniać
reakcję kobiety na Twój ruch. Oczywiście kaŜdy kolejny ruch najbezpieczniej
jest wykonywać wtedy, gdy widzisz, Ŝe kobieta wysyła Ci tzw. oznaki
zainteresowania. Wtedy masz pewność, Ŝe moŜesz wykonać kolejny ruch. Jeśli
nie widzisz tych oznak zainteresowania to daj sobie spokój albo i tak wykonaj
ruch i daj się odrzucić. Będziesz miał dzięki temu spokój i nie będziesz się
zadręczał nadziejami na coś więcej.

Mosty - etapy w znajomości
1. Rozpoczęcie rozmowy
2. Zabranie numeru telefonu
3. Umówienie się na pierwszą
randkę
4. Pierwszy pocałunek
5. 60 dni okresu próbnego

1. Rozpoczęcie rozmowy
Rozpoczęcie rozmowy

2. Zabranie numeru telefonu
Zabranie numeru telefonu
Jeśli kobieta podaje bez zastanowienia - świetnie, jesteś w grze.
Jeśli kobieta mówi: "A po co Ci mój numer?" albo coś w tym stylu i się waha, to
NIE jesteś w grze.

3. Umówienie się na pierwszą randkę
Umówienie się na pierwszą randkę
Gdy dzwonisz się umówić, podajesz kobiecie JEDEN termin. Następnie
czekasz aŜ kobieta powie:
A) "TAk„
B) Poda konretny DZIEŃ, w którym jest wolna - wtedy bierzesz ten termin i
umawiasz spotkanie
Wszystko inne niŜ powyŜsze to jedna z 1001 wymówek, które kobiety podają
nam, Ŝeby się z nami nie umówić. Oznacza to brak zainteresowania i naleŜy
wyrzucić numer takiej kobiety na śmietnik i dzwonić do innej.

4. Pierwszy pocałunek
Pierwszy pocałunek
Po 3 lub 4 randce, na końcu albo w trakcie. Jeśli dziewczna nadstawi policzek,
moŜesz dać jej ostatnią szansę na następnym spotkaniu. Jeśli w dalszym ciągu
nie pozwoli się pocałować - kasujesz jej numer - ona spotyka się z Tobą, Ŝeby
zabić czas i spotkać się z kimkolwiek.
Jeśli odwzajemni pocałunek - świetnie - idziesz w dobrą stronę.
Przed pocałowaniem kobiety oczywiście musisz mieć pewność, Ŝe na randce
kilka razy dotknęła Cię i musisz widzieć, Ŝe śmieje się z Twoich Ŝartów, jakbyś
był najzabawniejszym człowiekiem świata.

5. 60 dni okresu próbnego
60 dni okresu próbnego
Przez 60 dni (około 10 do 12 spotkań) nie WIERZYSZ W NIC. Kobiecie w tym
czasie moŜe się w kaŜdej chwili odmienić. W ogóle jej nie znasz, więc jej nie
ufaj. Po tym czasie są 2 scenariusze:
1) Kobieta zapyta czy będziesz jej chłopakiem/ Czy jesteście razem. Wtedy
mówisz, Ŝe musisz to przemyśleć i jeśli chcesz tego, to po tygodniu mówisz jej,
Ŝe TAK.
2) Kobieta nie zapyta czy jesteście razem. To oznacza, Ŝe spotyka się z Tobą,
Ŝeby zabić czas i samotność, i ma to gdzieś czy jesteście oficjalnie parą czy
nie. Pozbądź się jej!

Oznaki zainteresowania kobiety
• Dotyka Cię
• PrzedłuŜa kontakt
wzrokowy
• Śmieje się z Twoich
Ŝartów
• Zadaje Ci pytania

Dotyka Cię
Kobieta dotyka Cię
Zainteresowana kobieta będzie szukać pretekstów, Ŝeby Cię dotknąć i daje w
ten sposób znak, Ŝe jest zainteresowana.
Pacnięcie w ramię lub jakiekolwiek próby niby przypadkowego dotknięcia są
obligatoryjne. Kobieta musi Ci tą oznakę okazać. Bez tego masz
doczynienia z niezainteresowaną kobietą. Oszczędź sobie czasu, nerwów
i energii, i zajmij się inną.

PrzedłuŜa kontakt wzrokowy
PrzedłuŜa kontakt wzrokowy
Patrzymy się na to, co nam się podoba i nie potrafimy przestać. DłuŜszy
kontakt wzrokowy kobiety to pewny znak, Ŝe się jej podobasz + plus uśmiech.

Śmieje się z Twoich Ŝartów
Śmieje się z Twoich Ŝartów
- nawet jeśli nie są najśmieszniejsze...

Zadaje Ci pytania
Zadaje Ci pytania
Oraz komplementuje Cię i angaŜuje się w rozmowę. Zainteresowana
dziewczyna będzie chciała za wszelką cenę oszczędzić Ci drętwej ciszy i teŜ
będzie chciała jak najlepiej przy Tobie wypaść.

Plan działania - szczegółowy
• Jeśli NIE masz jej
numeru telefonu
• Jeśli masz jej numer
telefonu

Jeśli NIE masz jej numeru telefonu
1. Zabranie numeru
Zabranie numeru :
Na końcu rozmowy bierzesz jej numer,
mówiąc:
"Wpisz tutaj swój numer telefonu"
i podajesz jej swój aparat telefoniczny,
Ŝeby wpisała.
Oceń jej reakcję.

2. Czekasz 5 do 9 dni zanim
zadzwonisz
Czekasz 5 do 9 dni zanim zadzwonisz
Nie dzwonisz po dwóch do trzech dniach jak pozostałych 10 nowych facetów,
którym dziewczyna dała swój numer. Oni spartaczą szybko swoją szansę i
wypadniesz wtedy lepiej w oczach kobiety.
Ponad to, kobieta będzie się zastanawiać czy ją naprawdę lubisz i będzie o Tobie
MYŚLEĆ, co zwiększa jej zainteresowanie.
Piękne kobiety doskonale wiedzą, Ŝe ich pragniemy i facet dzwoniący po 3
dniach to kolejny nagrzaniec, który nie moŜe się jej doczekać. Ich to nudzi.
Musisz być inny.

3. Umawiasz spotkanie
Umawiasz spotkanie
Podajesz kobiecie termin spotkania. Najlepiej w przyszłym tygodniu albo co
najmniej na 3 dni do przodu, Ŝeby zminimalizować prawdopodobieństwo, Ŝe
kobieta będzie juŜ zajęta oraz Ŝeby pokazać, Ŝe masz teŜ swoje Ŝycie i teŜ juŜ
jesteś zajęty.
W odpowiedzi dostaniesz albo "Tak" albo kobieta poda inny DZIEŃ.
Wszystko inne to ściema.

4. Pierwsza randka
Pierwsza randka
Zabierasz kobietę na 45 minut do maksymalnie 60 minut do TANIEJ herbaciarni
lub kawiarni, Ŝeby zobaczyć czy się NADAJE na dłuŜszą randkę oraz chcesz
POZOSTAWIĆ KOBIETĘ SPRAGNIONĄ WIĘCEJ, w przeciwieństwie do
pozostałych gości, którzy zanudzają ją trzygodzinną pierwszą randką, na której
się prawie nie znają.
Luźna rozmowa, zero negatywów, zero oczekiwań, tematów kontrowersyjnych lub
smutnych. DuŜo śmiechu, Ŝartów i dystansu do całej sytuacji.

5. ZNOWU czekasz 5 do 9 dni
zanim zadzwonisz
Ponownie czekasz 5 do 9 dni zanim zadzwonisz
Proces powtarzasz tak długo aŜ kobieta nie zacznie NALEGAĆ, Ŝebyście się
widywali częściej i nie zacznie zapraszać Cię na spotkania w WEEKEND.
Wtedy będzie to oznaczało, Ŝe zbliŜasz się do bycia parą. Kobieta wie najlepiej,
kiedy jest gotowa i ponaglanie jej lub zbyt częsty kontakt ją tylko spłoszy.
Poruszaj się super wolno (5 do 9 dni przerwy między kolejnymi telefonami) pozwól kobiecie zwiększać prędkość rozwoju waszej znajomości.
Na drugą i kolejne randki rób coś innego niŜ nudny obiad czy kino. DuŜo fun'u i
ruchu. MoŜesz zwiększyć czas trwania randki do dwóch trzech godzin.
Idź z nią nakarmić kaczki, zagrać w cymbergaja, do galerii sztuki albo
poszukać jakiejś ksiąŜki w empiku

Jeśli masz jej numer telefonu
• Umów się na
spotkanie

Umów się na spotkanie
Umów się na spotkanie
Jeśli juŜ znasz dziewczynę, kilka razy z nią rozmawiałeś i wiesz, Ŝe jest
normalna, fajnie się wam rozmawiało i chcesz ją gdzieś zaprosić to:
Po pierwsze, nie musisz ją zabierać na tak krótką pierwszą randkę (45 do 60
minut), gdzie wydasz tylko 10 zł na kawę/herbatę i zobaczysz czy warto spędzić
z nią więcej czasu.
MoŜesz się z nią umówić od razu na dłuŜszą randkę (2 do 3 godziny), gdzie
spędzicie czas mając duŜo fun'u. Np. Salon gier, bilard, galeria sztuki.

Umów się na spotkanie
Zadzwoń do niej 4 do 5 dni po waszej ostatniej rozmowie. Oczywiście przez
telefon nic jej nie mów gdzie idziecie ani co będziecie robić. To ma być
niespodzianka. Kobiety to uwielbiają.
Powiedz z uśmiechem:
"Będziesz ze mną, więc to obojętne, gdzie pójdziemy i tak się będziesz świetnie
bawić"
Umów spotkanie na 3 do 4 dni po Twoim telefonie.
W ten sposób nic jej nie wypadnie oraz pokaŜesz, Ŝe masz Ŝycie poza
"uganianiem się za kobietami"
Jeśli w ciągu tych 3, 4 dni ją spotkasz, to zachowuj się jak gdyby nic się nie stało.
Pogadaj chwilę i się zmyj. Kobieta ma się zastanawiać gdzie jesteś i co robisz.
.

Po pierwszym spotkanku
powtarzasz kroki z poprzedniego
scenariusza
Bądź tajemnicą i wyzwaniem
Reszta kroków jest taka sama jak w przypadku, gdy nie
miałeś jej numeru telefonu.
Czekasz po kaŜdym spotkaniu 5 do 9 dni na kolejne
spotkanie dopóki kobieta nie zacznie nalegać na
częstszy kontakt.

Powodzenia!
To tyle. Kompletny plan od rozpoczęcia rozmowy do bycia razem.
Trzymam za Ciebie kciuki, Ŝebyś wprowadził go w Ŝycie.
Pozdrawiam serdecznie,
Paweł Grzywocz
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