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Poniższy materiał jest jedynie dla czytelników strony www.jakuwodzickobiety.pl ,które
otrzymały prawa do niego. Myślę, że zdajesz sobie sprawę, że autor włożył w napisanie
go dużo swojego czasu i energii, którą mógł poświecić na kobiety, piłkę nożną,
oglądanie Mody na Sukces oraz filmów porno. Zmusił się jednak do jego napisania
Okradanie z możliwości zarobku bądź osiągania korzyści majątkowych na tej publikacji
spowoduje niewątpliwie u Ciebie suchostój penisa i spadnięcie na Ciebie siedmiu plag
egipskich. Karma wraca.

A teraz poważniej:
Jeżeli zamierzasz publikować mój poradnik na wszelkiego rodzaju chomikach, aukcjach
Allegro albo torrentach i osiągać z tego tytułu korzyści materialne to wiedz, że znam
metody na wyszukanie Ciebie i niewątpliwie wyciągnę konsekwencje prawne z tytułu
pogwałcenia praw autorskich.

www.JakUwodzicKobiety.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone
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Witam w materiale promocyjnym, który powstał, abyś w
natychmiastowy sposób mógł dźwignąć swoje umiejętności
podrywu w sieci o kilka poziomów wyżej. Publikacja ta jest tylko
niewielkim wycinkiem wiedzy, którą znajdziesz w moim poradniku
„Jak podrywać w sieci”.
Postarałem się omówić tutaj po krótce najważniejsze kwestie na
jakie należy zwrócić uwagę podrywając dziewczyny na portalach
typu Badoo czy Sympatia. Dzięki nim zaczniesz w końcu w o wiele
większym stopniu odnosić sukcesy z kobietami, zacznie dochodzić
do spotkań i różnego typu relacji między wami. Wbrew temu co
często słyszysz wśród kolegów czy rodziny, że na takich stronach jest
niemożliwe poznanie wartościowej osoby, a tym bardziej
przeniesienie tej znajomości w realny wymiar.
Zapewne słyszałeś również, że jest to mało poważne, aby normalny
mężczyzna poznawał w ten sposób kobiety. Niektórzy trenerzy
uwodzenia całkowicie bagatelizują możliwości jakie dają tego typu
serwisy randkowe w choćby wyćwiczeniu sobie umiejętności
konwersacji albo wypróbowania przeróżnych tekstów i technik.
Osobiście uważam, że jeżeli jesteś początkującym uwodzicielem i
jesteś całkowicie zielony jeżeli chodzi o rozmawianie z
dziewczynami to właśnie w najbardziej mało inwazyjny sposób,
nauczysz się tego właśnie w sieci. Co ci tak naprawdę da to, że na
samym początku będziesz zagadywał do tysiąca kobiet, skoro i tak
nie masz płynności w gadce, oraz nie wiesz jakie tematy poruszać?
Bardzo możliwe, że szybko po prostu się zniechęcisz i uznasz, ze to
nie jest dla Ciebie. Tymczasem, gdy „na sucho” przećwiczysz sobie
w komfortowych warunkach pewne schematy rozmów, co
odpowiadać w poszczególnych sytuacjach oraz jak prowadzić
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rozmowę, to potem z większą pewnością i poziomem sowich
kompetencji będziesz mógł zagadywać do kobiet w innych
sytuacjach niż tylko na Fotce.
Wiesz kiedy tak naprawdę pojawia się problem z podrywem w
internecie? Kiedy staje się to Twoją jedyną platforma poznawania
dziewczyn i nie rozwijasz się w innych dziedzinach. Skupiasz się tylko
całymi dniami na pisaniu z nimi, zapominając, że cały czas trzeba
robić coś nowego, a nie stać w miejscu. Tak, zdecydowanie jest w
tym zagrożenie, że stanie się to Twoją jedyną metoda poznawania
nowych kobiet w Twoim życiu.
Ważne jest, aby relacje które prowadzisz w sieci bardzo szybko
przenosić na inną płaszczyznę. Błędem wielu facetów jest to, że
utykają w takiej konwersacji bardzo długo, przez co potem
niezwykle trudno jest im po prostu umówić się na prawdziwe
spotkanie w kawiarni. Pisanie z dziewczyną dla samego pisania (
chyba, ze w celach treningowych ) jest zupełnie pozbawione
głębszego sensu. Ty myślisz że budujesz z nią jakąś poważniejszą
relację, a tymczasem ona zwyczajnie może się dobrze bawić Twoim
kosztem, nie mając wobec Ciebie żadnych poważniejszych
zamiarów.
Umówienie się na wymianę numerów telefonów czy ustawienie
wspólnego spotkania powinno nastąpić nie dłużej niż po dwóch
tygodniach wzajemnego wysyłania do siebie wiadomości. Z drugiej
strony nie powinni być zbyt wczesne, ponieważ najpierw musisz
zbudować jakiekolwiek zainteresowanie sobą w dziewczynie. Zbyt
wczesna próba zdobycia kontaktu skończy się jedynie kolejną Twoją
frustracją i odmową.

WWW.JAKUWODZICKOBIETY.PL

5

UWODZENIE W SIECI – MATERIAŁ PROMOCYJNYAŁ

CCUBA

Zadbaj o swój profil

Gdy przeglądałem męskie profile podczas przygotowywania
materiałów do poradnika i tej publikacji, byłem w szoku jak wielu
facetów kompletnie olewa sprawę stworzenia dobrego profilu.
Tymczasem dla kobiet jest naprawdę istotne, żeby wiedzieć coś o
Tobie i żebyś w chociaż w kilku zdaniach potrafił interesująco
przedstawić kim jesteś i czego szukasz.
Profil to Twoja wizytówka. Razem z dobrymi zdjęciami Tworzą jedną
całość, która albo przypadnie do gustu dziewczynie, albo nie.
Wysyłając nawet najlepszą i niesamowicie dopracowaną
wiadomość do dziewczyny podczas, gdy Twój profil i zdjęcie wołają
o pomstę do nieba, nie uda Ci się zrobić odpowiedniego wrażenia
na kobiecie. Jeżeli pragniesz sukcesów w uwodzeniu w sieci, to
wszystkie elementy muszą być dopracowane przez Ciebie w jak
najlepszy sposób.
Nie może być tak, że zadbasz jedynie o super zdjęcie, a pisanie
wiadomości i opisów na profilu pozostawisz tak jak do tej pory. To
nie zadziała. Albo zadziała w takim stopniu na ile działa na masę niby
atrakcyjnych facetów, a którzy mimo ładnej buzi i tak nie
doprowadzają do seksu z dziewczynami albo relacji, gdyż zabrakło
im umiejętności w czasie rozmowy.
Jakie błędy najczęściej robią mężczyźni na swoich profilach?
Najbardziej powszechną rzeczą było mało ciekawe i intrygujące
opisywanie swojej osoby.
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Większość pisała o swojej pracy, majątku, hobby, ale robiła to w
sposób, który był zupełnie nieinteresujący dla kobiet. Na przykład
pisząc coś takiego:
„Lubię jeździć samochodem, chodzić na długie spacery. Miło spędzać
wolny czas, nie lubię nudy. Interesuję się sportem, muzyką.
Prowadzę zdrowy styl życia.”
Zupełnie nie przekazujesz niczego wyjątkowego o sobie. Każdy
praktycznie interesuje się muzyka i sportem. Nie jest to wiec w
jakikolwiek sposób zachęta do poznania Ciebie bliżej. Suche
wymienianie swoich zainteresowań i cech charakteru nie jest czymś
co przyciągnie atrakcyjne dziewczyny do Ciebie.
Aby zaciekawić sobą i swoimi pasjami drugą osobę powinieneś
starać się nieco przybliżyć jej swój świat, opisując jak się czujesz
robiąc daną rzecz, co cię skłoniło do jej robienia, do czego chcesz
dążyć za jej pomocą. Nie pisz tylko, że „lubię siłownię”, ale opowiedz
jak fajne uczucie wyzwala w Tobie moment, gdy podnosisz coraz
większy ciężar, albo jak doskonale się czujesz wracając z treningu.
Opowiedz o swoich marzeniach, celach na przyszłość zamiast klepać
w banały w stylu: „Jestem jaki jestem, kto chce poznać ten się
dowie” albo „Nie lubię i nie umiem mówić o sobie, sama spytaj”.
Skoro nie umiesz mówić o sobie, to jak ma myśleć o Tobie
dziewczyna? Może, że po prostu nie masz niczego ciekawego do
powiedzenia i prowadzisz nudne życie? Chyba nie chciałbyś, aby taki
Twój obraz funkcjonował w niej…
Nie żal się na świat i kobiety, jakie to one są złe i nie cenią tych
„prawdziwych romantyków” tylko jakichś złych chłopców. Szczerze
mówiąc dziewczyny już rzygają tymi słodkimi i miłymi chłopaczkami
w swoim otoczeniu wiec nie dziw się, że będąc nim nie odnosisz
specjalnych sukcesów.
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Masz być pozytywny w swoim opisie, dużo żartować i mieć dystans
do siebie i serwisów randkowych. Nie krzyczeć jak desperat:
„Proszę niech jakaś dziewczyna mnie przytuli, tak jest mi źle i
samotnie…”, bo tylko odstraszysz od siebie wartościowe
dziewczyny.

Przykład dobrego opisu:
Chciałby, aby kobieta, którą poznam potrafiła powiedzieć co sądzi
na jakiś temat, a nie tylko cały czas zgadzała się ze wszystkim co
mówię ( nawet jeżeli, co oczywiste, to ja zawsze mam rację ;) ) czy
robię. Nie potrzebuję papugi w swoim otoczeniu, która umie dłużej
wypowiedzieć się tylko o kosmetykach i torebkach.

Nie pisz poważnie o swoich zamiarach wobec innych na portalu
randkowym, czy że szukasz partnerki na stałe ( nawet jeżeli szukasz
). Pokazuj luz i że nie bierzesz bardzo na poważnie pobytu tutaj.
Co robię na Sympatii? Przede wszystkim szukam rozpaczliwie żony…
kobiety, która będzie mi gotować codziennie obiadki, prasować
koszule i urodzi mi piątkę bobasów ;), a tak serio to…
Zamiast pisać, że lubisz samochody i wyścigi:
Zawsze moją pasją były wyścigi samochodowe. Dają mi one
możliwość poczucia niesamowitej adrenaliny i spełnienia
dziecięcych marzeń o prowadzeniu niebezpiecznych i szybkich
pojazdów. Uwielbiam uczucie, gdy naciskam na pedał gazu, i słyszę
ten mechaniczny dźwięk wchodzącego na najwyższe obroty silnika.
Myślę poważnie o wystartowaniu kiedyś w poważnych zawodach,
bo gdzieś w sercu myślę, że jest to właśnie to co chcę robić w
przyszłości…
WWW.JAKUWODZICKOBIETY.PL
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Zdjęcia

Zdjęcia. Jeśli chodzi o fotki na Twoim profilu to główna zasada jest,
aby pokazywały Cię w jak najlepszym świetle, a nie odwrotnie. Nie
wstawiaj zdjęć w jakichś poplamionych i pomiętych koszulkach albo
z wielkim owłosionym brzuchem wystającym znad spodni. Zapomnij
również o różnego rodzaju pijackich zdjęciach z kumplami na
domówce albo gdzieś w krzakach.
Powinieneś być na takich fotografiach schludny i dobrze ubrany.
Oczywiście nie chodzi o to, żebyś wszędzie był pod krawatem i w
garniturze, bo to przesada. Natomiast zawsze pozytywne wrażenie
robi dopasowana do Twojej figury koszula i nie wiszące na Ciebie
spodnie.
Zadbaj o fryzurę i czystą cerę na twarzy. Jeżeli masz trądzik albo
jakieś inne defekty pobaw się w photoshopie albo przyciemnij fotkę.
Nie miej wyrzutów sumienia, bo kobiety robią to właściwie zawsze,
więc jest to tylko wyrównywanie szans i lekkie nagięcie
rzeczywistości. ;)
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Pierwsza wiadomość

Musisz koniecznie zadbać o to, aby Twoje wiadomości do dziewczyn
były możliwie jak najbardziej dopasowane pod kobietę. Nie może
ona odczuć, że wysyłasz do niej jakiś gotowy tekst, który znalazłeś
gdzieś w sieci i używasz go przy każdym zagadywaniu do innej…

Pierwsza wiadomość musi być dla kobiety intrygująca i niejako
powinna skłaniać ją od odpisania Tobie. Naprawdę pisanie do
dziewczyn w stylu: „hej co tam?” albo „Chcesz się poznać?” jest
kompletna stratą czasu. Tego typu teksty dostają one w ilościach
hurtowych, więc z jakiej racji liczysz na to, że akurat Twoja będzie
zauważona?
Tego typu wiadomości świadczą dla kobiet raczej o tym, że mało
wiesz o relacjach damsko-męskich i nie za bardzo nawet wiesz o
czym chcesz z nią pogadać.

Masz wzbudzić w niej już na samym początku pewne emocje.
Zostawić w niej pewien haczyk, aby miała powód do odpisania.
Powinno to być na przykład jakieś pytanie o szczegół na zdjęciu albo
o zainteresowanie. Niech będzie to jakaś wątpliwość czy
przemyślenie wobec niej.
Absolutnie odpadają również komentarze względem jej urody i
wszelkie powierzchowne komplementy. Teksty takie jak „Jesteś
aniołem” czy „Piękne piersi, ruchałbym…” są zarezerwowane dla
gimnazjalistów lub desperatów, uważających, że pochwalenie jej
urody będzie powodem dla którego ona zechce się z nimi spotkać.
WWW.JAKUWODZICKOBIETY.PL
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przykład

takiego

nieudanego

„Och moje oczęta, twój blask i twoja uroda zaslepily mnie
doszczętnie, twoje usta sa jak dotyk ANIOŁA. Bogini moja coz
mogłbym zrobić aby moc zostać dopuszczony do twojej swietosci.
Umre z teskonoty za twym wdziękiem jeśli nie spotkasz się ze mna
proszę daj mi szanse na spotkanie we dwoje na kawe czy kolacje.
Pozdrawiam ;)”
Tutaj masz przykład za to dobrego rozpoczęcia interakcji z kobietą:

Wiesz Kasia, będę z Toba zupełnie szczery. Kiedy wszedłem na profil,
to nie miałem niesamowitych myśli na twój temat, ale z czasem, gdy
wczytywałem się w to co o sobie napisałaś w opisie i jaka fajna
energia płynie z reszty zdjęć, a szczególnie tego gdzie pozujesz na tle
tej fontanny to zupełnie zmieniłem zdanie. Gniewałbym się na siebie
gdybym nie napisał, ( twoje imię )

Pokazujesz jej swoją szczerość, ale nie podlizujesz się jej, że od razu
Tobie się spodobała, ale, że przyciągnęło Cię to jak o sobie pisze,
jaką ma energię pozytywną. Taki komplement nie jest
powierzchowny, a przy okazji daje jej szanse odnieść się do Twoich
słów i ocenić czy faktycznie jest tak jak mówisz.
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Możesz też napisać coś takiego:

Cześć Magda, sprawiasz naprawdę pozytywne wrażenie na tych
fotografiach, ciekawe czy są to tylko tak fajnie uchwycone kadry czy
naprawdę taka wesoła jesteś w środku. Przy okazji to ciekawe, ze w
opisie napisałaś , że…
Tu również niby komplementujesz, ale zarazem pokazujesz, ze nie
jesteś śliniącym się na jej widok napaleńcem tylko próbujesz
dostrzec jej wnętrze i co ma do zaoferowania poza wyglądem.
Dajesz do zrozumienia, że uważnie przeczytałeś jej profil i chcesz ją
naprawdę poznać.

WIĘCEJ PRZYKŁADÓW ROZPOCZĘCIA ROZMOWY I ICH DOKŁADNE
OMÓWIENIE W EBOOKU: „JAK PODRYWAĆ W SIECI”.
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O czym pamiętać w trakcie rozmowy
 Staraj się zmieniać co chwilę temat rozmowy, a nie utykać w
jednym wątku przez pół godziny
 Nie inwestuj w nieskończoność w rozmowę jeżeli dziewczyna
z która rozmawiasz nie angażuje się prawie w cale w relację z
Tobą.

 Nie rozmawiaj na czacie dłużej niż godzinę. Po tym czasie
zacznie wam brakować tematów, a nawet jeśli nie, to po
prostu staniesz się dla nie zbyt małym wyzwaniem. To, że
siedzisz kilka godzin z dziewczyną na czacie i nie masz innych
rzeczy do zrobienia raczej w mało korzystny sposób o Tobie
świadczy.
 Włączaj do waszej konwersacji humor, droczenie się,
żartobliwe komentarze jej zdjęć i opisu. Bez tego rozmowa
będzie nudna i schematyczna, a tym samym będziesz miał
małe szanse na zainteresowanie nią sobą.

 Odnoś się do jej profilu i zauważaj szczegóły na zdjęciach,
które ułatwią Ci wymyślanie nowych tematów i płynne
prowadzenie rozmowy.
 Nie naciskaj na nią i nie popędzaj jeśli wolno odpisuje.

 Trzymaj się pozytywnych, a nie negatywnych tematów
WWW.JAKUWODZICKOBIETY.PL
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 Nie komplementuj jej wyglądu, a raczej charakter, sposób
bycia, to jak ładnie i poprawnie potrafi pisać.

 Nie proponuj zbyt szybko spotkania albo żeby dała Ci swój
numer telefonu. Zbuduj z nią najpierw pewne połącznie
emocjonalne i zainteresowanie.
 Opowiadaj ciekawe historie i anegdoty ze swojego życia, aby
ją ośmielić i zaangażować w waszą rozmowę.
 Nie wymagaj, aby to dziewczyna prowadziła konwersację za
Ciebie. To na Tobie spoczywa odpowiedzialność za dobór
tematów i kontrolę energii rozmowy
 Nie odpowiadaj wprost na jej pytania. Drocz się, żartuj i nie
bądź zawsze całkiem na serio.

Ważne jest to, abyś w odpowiednim momencie potrafił przerwać
waszą rozmowę i pozostawił ja chętną więcej, a nie gadał i gadał aż
dojdzie do sytuacji, kiedy zrobi się nudno i ona sama uzna, że
właściwie to już musi iść spać. Uwierz, że gdyby naprawdę jej się
dobrze z Toba dalej przebywało to nie byłaby senna. Dlatego tak
ważne jest, aby nie przegiąć i nie przesiedzieć z nią całej nocy jak to
niektórzy robią.
Tak naprawdę najistotniejsze w całym podrywie prze internet jest
to, żeby kobietę zaintrygować, dać jej dużo fajnych i przyjemnych
emocji i przenieść w miarę szybko relacje do świata rzeczywistego.
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Dzięki, że przeczytałeś ten krótki materiał. Mam nadzieję, że dał CI
trochę przemyśleń jeśli chodzi o Twoja dotychczasową działalność
na portalach randkowych i zyskałeś podstawowe pojęcie o tym co
jest najważniejsze podczas działania w takich miejscach jak Badoo
czy Sympatia.
Tak jak zaznaczałem na wstępie, jest to zaledwie mały wycinek
wiedzy, która możesz poznać posiadając napisany przeze mnie ebook „Jak podrywać w necie”. W materiale, który przed chwilą
przeczytałeś jedynie nakreślam pewne problemy i sposoby na
zwiększenie swojej atrakcyjności wśród kobiet. W pełnej wersji
otrzymasz całe mnóstwo gotowych przykładów rozpoczęcia
rozmów, a także szablony, które możesz zastosować do każdej
dziewczyny tak, że będą sprawiać wrażenie napisanych specjalnie z
myślą o nich.
Omawiam dokładnie kwestie związane z doborem odpowiednich
zdjęć oraz szczegółowo wyjaśniam o czym powinieneś wspominać
w swoim opisie na profilu, żeby kobiety same pisały do Ciebie po
przeczytaniu go.
Poznasz też charakterystykę poszczególnych portali randkowych w
naszym kraju. Dowiesz się jakiego typu dziewczyny możesz poznać
na każdym z nich, jak pisać, na co zwracać uwagę na Badoo, a na co
na Sympatii i które według mnie są najbardziej efektywne jeśli
chodzi o poznawanie nowych kobiet.
Na samym końcu poznasz moje metody na skuteczne umówienie
spotkania bądź wzięcie numeru telefonu.
Zapraszam do zapoznania się z ofertą oraz śledzenia moich wpisów
na www.JakUwodzicKobiety.pl.
Pozdrawiam, Cuba
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