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Witaj, w tym krótkim raporcie chcę Ci pokazać jak możesz demostrować swój
status społeczny bez wyjścia na chwalipiętę. I bez wyjścia w oczach dziewczyny
na "sponsora" czy "przenośny bankomat".
Bardzo łatwo jest przekroczyć granicę między przechwalaniem się swoim
majątkiem i statusem społecznym, a pokazywaniem swojej pozycji. Spróbuj
znaleźć takie aktywności, które podkreślą cechy charakteru archetypowego
samca alfa. Nie chcesz przechwalać się swoimi pieniędzmi. Jeśli od tego
zaczniesz waszą znajomość, to dalej będzie tylko gorzej. Skończy się na tym, że
Ty zawsze, wszędzie i za wszystko będziesz płacił. Podczas, gdy ona przestanie
inwestować w waszą znajomość swój czas, emocje i także... pieniądze. Nie
chcesz przecież mieć przy sobie kobiety, która leci tylko na kasę. I takiej, którą
przy Tobie trzymają TYLKO Twoje pieniądze. Chcesz taką, która fascynuje
się Tobą i tym jaki jesteś męski.
W kolejnym raporcie pokaże Ci 50 świetnych i sprawdzonych pomysłów na
randki, które są za darmo lub kosztują niewiele pieniędzy. Nie po to, abyś
"zaoszczędził" majątek, ale po to, abyś mógł łatwo odsiewać kobiety lecące
tylko na Twoje pieniądze (tzw. hajsopędne).

Copyright by @ Marcin Szabelski „Adept” 2018

1

www.marcinszabelski.pl

Może randka w secret room? Będziesz mógł się wykazać intelektem i
zaradnością ratując ją z tajemniczej pułapki. To, że będziecie tam tylko we
dwoje, zbliży was do siebie, a swoją drogą domyśli się, że musiałeś zapłacić za
taką opcję.
Na spotkaniu najlepiej jest mówić o swojej pozycji materialnej pośrednio. A
czego nie robić?


Nie opowiadać jak to Twój księgowy nie wiedział jak zaksięgować 3
miliony zł w Twojej firmie. To nie jest subtelne, a Ty chcesz sprawić,
aby to było subtelne. Kobiety wyczuwają takie zagrania i wyłapują Twoje
przechwałki, od razu widzą takie próby zaimponowania jej. Wiedzą, że
ZA BARDZO się starasz, zależy Ci za bardzo i mają Cię w garści. Nie
muszą się starać, bo wyczuwają, że OD RAZU zainteresowałeś się nią i
jej wyglądem.
Inny przykład takiego zachowania – facet rozmawia z dziewczyną, sięga
do portfela i mówi „O, co to? To chyba wyciąg z mojego konta. Skąd się
to tu wzięło?” albo sięga sprawdzić, która jest godzina na zegarku, ale
takim widocznym sztucznym ruchem, że oczywiste jest, że chce się
pochwalić drogim zegarkiem. Wtedy do jej głowy lecą dwa komunikaty.
Jeden – jesteś zamożny, dwa – za bardzo się starasz, za bardzo Ci zależy
na zaimponowaniu jej, to ona rozdaje tu karty. Zaczynają się testy,
kłopotliwe pytania, to Ty nagle musisz się starać, pocić i zabiegać o nią. I
masz pod górkę. To ona teraz decyduje, czy Cię odrzuci czy “pozwoli” na
dalszą relację.

Dynamika znajomości staje się trochę jak decyzyjny urzędnik (ona) i petent
(Ty). Nie chcesz takiej sytuacji, w której ona “łaskawie” pozwala Ci zabrać się
na randkę.
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Po rzuceniu tekstu, który mógłby być przechwałką, nie czekaj na jej reakcję
„wow” - bo wtedy wygląda to tak, jakbyś bardzo chciał wywrzeć wrażenie na
dziewczynie. I że starasz się ZA BARDZO. NIeproporcjonalnie do jej wkładu w
znajomość. Po prostu - powiedziałeś taki tekst i idziesz w rozmowie dalej. Nie
skupiasz się na wywarciu wrażenia. Wrażenie w niej ma powstać jakby "po
cichu", od niechcenia. Przesłanki o Twoim majątku (czy ogólnie pieniądzach) są
tylko częścią Twojej historii, małym szczegółem. Jeśli wypatrujesz czy Twoje
słowa wywarły na niej wrażenie, wierz mi, ona to zauważy i wyczuje. Fajny,
interesujący, pewny siebie, męski facet, nie czeka na oklaski. Traktuje je jako
oczywistość.
A jak to zrobić? Najlepiej pod postacią opowiedzianej historii. Możesz to
zrobić na trzy sposoby:


Ukrywając w podtekście Twój status.
Tak aby ona sama się domyśliła, że masz pieniądze. Najlepiej jeśli ona
Cię zapyta o twój zawód lub masz jakiś powód dla którego to
opowiadasz, aby nie wyglądało to na przechwalanie się. Zły przykład:
dziewczyna pyta „Co dzisiaj porabiasz?”. A Ty np. „Właśnie wracam ze
spotkania służbowego i domknąłem deal na 5 milionów. Jutro lecę do
Dubaju, żeby spotkać się z klientami”. Kompletnie nie o to chodzi. Robiąc
to, lądujesz od razu w szufladce "bankomat". Jeśli trafiłeś na dziewczynę
hajsopędną to napewno w tym momencie ona zacznie SWOJĄ GRĘ
mającą Cię omotać i wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy. A potem
zostawić w pyle drogi. Napewno słyszałeś o tym, znałeś takie przypadki.
Jesli nie , to poczytaj sobie o tzw. dziewczynach z "mafii szczecińskiej".
One polowały na sportowców i z nich wyciągały pieniądze. Powstała też
o tym książka. Idźmy dalej...
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Nie wiesz jeszcze, czy ona rzeczywiście zainteresowana jest Tobą
zainteresowana. Dlatego, możesz powiedzieć „Jestem tu w interesach,
idzie nawet nieźle ze skarabeuszami. A potem idę spotkać się z
przyjaciółmi / na basen. I gdy ona zapyta, to wtedy zaczynasz rozwijać
temat, powoli dodając detale, odpowiadając na jej pytania (o skarabeusze
chociażby)

i

dostosowująć

ilość

informacji

do

jej

poziomu

zainteresowania. Faceci generalnie za bardzo skupiają się na logice,
suchych faktach, zamiast skupiać się na emocjach i tym co przeżywałeś w
danym momencie. O uczuciach, które towarzyszyły, gdy zrobiłeś X,
osiągnąłeś Y. Najczęściej kiedy mówią o czymś, to wygląda to tak „W
2003 kupiłem sobie X, zrobiłem to i tamto. Zainwestowałem 50000 w to i
to”. To nie jest specjalnie stymulująca rozmowa z kobietą.


Opowiadając historię tego skąd się wywodzisz.
Co Tobą w życiu kierowało i jak się dorobiłeś tego co masz teraz i kim
jesteś. Opowiadasz co przeszedłeś, żeby osiągnąć to kim jesteś teraz. Jest
to tzw. historia ukorzeniająca. Pokazujesz Twoją obecną tożsamość,
która zmieniała się przez całe Twoje życie i doprowadziła Cię do
sukcesu. Dzięki temu kobieta zaczyna mieć wrażenie, że zna Ciebie „całe
życie”. Dobrze działa tutaj historia "od zera do bohatera" np.: jako
dziecko zbierałeś kapsle do butelek, jako nastolatek sprzedawałeś piwo w
barze na wakacjach, dziś jesteś właścicielem browaru itp.



Używając humoru.
Na jej pytanie o Twój biznes, pracę możesz powiedzieć np. „Wiesz co?
Jestem niesamowitym szczęściarzem, kiedy miałem 18 lat rodzice dali mi
kartę kredytową i już nigdy nie musiałem pracować. Wszyscy inni harują
dnie i noce, tylko nie ja. Szastam pieniędzmi na lewo i prawo. Mówię Ci
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jakie to wspaniałe wchodzić do klubu i wiedzieć, że jestem lepszy od
wszystkich. Nigdy nie musiałem pracować, latam sobie po całym świecie i
śmieję się z ludzi pracy. Wydaję kasę, a moi rodzice za wszystko płacą…
Gardzę wszystkimi ludźmi, którzy są na etacie…”. Dziewczynie opada
szczęka i nie wie czy nie zacząć Cię nienawidzić. Wtedy mówisz „hej,
żartowałem, hahaha to tylko żart, nawet nie wiesz jaką masz teraz minę
:)”. Wzbudzasz szok i trwogę, a potem obracasz w żart.
Podsumowując, jeśli dorobiłeś się dużego majątku, do wszystkiego doszedłeś
sam, to wiedz, że przez całe życie rozwinąłeś w sobie cechy i umiejętności
samca alfy. To jest niezły magnes na kobiety. Naucz się je wykorzystywać w
rozgrywkach damsko-męskich, a osiągniesz sukces i zdobędziesz upragniony
cel. Czy to cudowną partnerkę na całe życie czy kilka/kilkanaście/kilkadziesiąt
innych.

Pomogę

Ci

w

tym.

Zapraszam

do

lektury

mojego

bloga

www.Uwodzenie.org Wkrótce dostaniesz na skrzynkę mailową kolejny raport.
Tym razem o pomysłach na "tanie" randki. Bo celemi sztuką nie jest wydać
pieniądze na dziewczynę, imponując jej kasą, tylko zdobyć jej PRAWDZIWE
UCZUCIE do Ciebie.
ŻYCZĘ

CI

POWODZENIA

W

UZYSKANIU

TEGO

CZEGO

NAPRAWDĘ CHCESZ
Marcin „Adept” Szabelski
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o relacjach z kobietami, uwodzeniu,
pewności siebie to zapraszam Cię do lektury innych moich stron:
www.MarcinSzabelski.pl strona poświęcona moim indywidualnym poradom i
coachingom z zakresu technik uwodzenia. Dostaniesz odpowiedź na każde
Twoje pytanie.
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Więcej o tym kim jestem, od kogo się uczyłem i jak doszedłem do tej wiedzy, z
którą dziś się z Tobą dzielę, przeczytasz tu: http://www.uwodzenie.org/omnie/.

Pomogą Ci też moje poradniki, które są efektem kilkunastu lat

eksperymentów i doświadczeń w relacjach z kobietami.

http://www.generator-randek.pl/ 400 stronicowy
ebook, wprowadzający w tematykę uwodzenia.
Milion ważnych informacji o psychologii kobiet i
uwodzenia, które rozjaśnią Ci co naprawdę działa
na kobiety i dlaczego. Podstawowy podręcznik, od
niego

najlepiej

zacząć

swoją

przygodę

z

uwodzeniem. Znajdziesz tam odpowiedzi na 260
najczęstszych pytań czytelników bloga na temat
podrywu i uwodzenia.
http://SekretyUwodzeniaSlowami.pl

poradnik

na temat prowadzenia rozmowy z kobietą.
Dowiesz się co powiedzieć dziewczynie, aby ją
zaintrygować, o czym rozmawiać, aby były Tobą
zainteresowane. Jak budować wartość w oczach
kobiety i kierować rozmowy stopniowo w
kierunku seksu.
Sekrety Uwodzenia Słowami II
poradnik na temat prowadzenia SEKSUALNEJ
rozmowy z kobietą. Dowiesz się co powiedzieć
dziewczynie, aby ją skierować szybko rozmowę
do seksu, rozpalić kobietę seksualnie słowami.
Jak stworzyć Twoją SEKSUALNĄ wartość w
jej oczach.

Jak rozmawiać o seksie i
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wprowadzać seksualność do rozmowy, jak zdejmować obawy i wstyd seksualny
z kobiety. Jak usuwać opór seksualny kobiety za pomocą słów. Jak budować
napięcie seksualne w czasie rozmowy. Wszystko
o seksualnym uwodzeniu kobiety słowami. SUS
2 to mega rozszerzenie poradnika SUS 1 o
elementy

seksualne.

Biblia Internetowych Randek 3.0: Tinder &
FAcebook
Poradnik (audio i pdf) jak uwodzić kobiety w
internecie, przykłady moich rozmów z kobietami.
Na Tinderze, Sympatii, Badoo czy Facebooku.

http://www.PoteznaPewnoscSiebie.pl
poradnik

i

zwiększenie

system

ćwiczeń

pewności

siebie

i

nowatorski

mentalnych

na

pozbycie

się

nieśmiałości przy kobietach, które Ci się podobają.

http://www.SekretyHipnozyErotycznej.pl
Poradnik (audio i pdf) o doprowadzaniu kobiety do
orgazmu za pomocą samych słów i hipnozy. Także
techniki używania hipnozy „nieoficjalnej”, gdzie
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kobieta nie wie o tym, że jest hipnotyzowana. Dodałem też przykłady i nagrania
audio na żywo z takich sesji.

http://JakOdzyskacByla.pl - Poradnik (audio i
pdf) „Jak odzyskać swoją byłą kobietę”. Nic
dodać nic ująć. Temat mówi wszystko.

http://www.OdKolegiDoKochanka.pl
Poradnik „Jak wychodzić z szufladki kolega” i
zdobyć kobietę, która wcześniej dała Ci kosza. Jak
zmienić jej sposób patrzenia na Ciebie na bardziej
seksualny.

Techniki

manipulacji

emocjami

i

pragnieniami kobiety.

http://www.Sekrety-Zwiazkow.pl

poradnik

jakiego jeszcze w Polsce nie było. Kompleksowy
system uwodzicielskich porad na temat bycia w
stałym związku z kobietą. Jak sobie radzić z testami
i fochami kobiet. Jak „uwodzić” swoją kobietę w
związku.
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http://www.seksualnapewnoscsiebie.pl/
poradnik (bliźniaczy do PPS2) o tym, jak stać
się w pełni pewnym siebie facetem, jak pozbyć
się seksualnych lęków przed kobietami, jak się
czuć komfortowo z kobietą, dotykiem na randce
i w erotycznych sytuacjach w sypialni. Jak stać
się facetem, który nie denerwuje i nie stresuje
się całując, pieszcząc i kochając się z kobietą.
Pozbycie się blokad oraz obaw seksualnych
bardzo często usuwa problemy z erekcją

http://www.SystemPodrywu.pl/

poradnik

VIDEO na temat podrywania kobiet na
parkiecie tanecznym. Dodatkowo sposoby na
przełamani

obaw

przed

podejściem

i

rozpoczęciem tańca z dziewczyną.

http://www.Uwodzenie.org/Zdrada
poradnik

AUDIO

Zdradzie

Kobiety?”

„Jak

Zapobiec
na

temat

zabezpieczania się przed kobiecą zdradą,
wykrywania zdrady kobiety, itp.
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http://www.uwodzenie.org/soz/ poradnik
AUDIO/PDF

„Sekrety

Otwartych

Związków” czyli jak podrywać kobiety na
luźne, otwarte związki, seks - przyjaciółki i
na

trójkąty.

Jak

podrywać

zajęte

dziewczyny.

„Jak

Rozkochać

Dziewczynę

Do

Szaleństwa i Mieć z Nią Związek w 30
Dni”
Poradnik na temat podrywu na związek i
wchodzenia w stały związek z dziewczyną.
Sposoby na rozkochanie dziewczyny w
Tobie do szaleństwa.

"Tajemnice Uwodzenia Dotykiem"
mój

3h

VIDEO

poradnik

na

temat

właściwej i skutecznej eskalacji dotyku z
kobietą, nakręcania kobiety dotykiem „pod
radarem”

w

„niewidoczny”

sposób.

Zmienianie znajomości z kobietą na bardziej
erotyczną i podniecania jej poprzez dotyk
specjalnych miejsc na jej ciele, jeszcze na
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RANDCE. Sposoby uwodzenia kobiety z minimalną ilością słów.
„Usuń

Impotencję

i

Kontroluj

Wytrysk” poradnik na temat usuwania
problemów z potencją, przedwczesnym
wytryskiem i nadmierną masturbacją. Jest
w nim 11 nagrań hipnotycznych plus
nagranie

VIDEO

na

usuwanie

kompleksów seksualnych. Wszystko po
to, abyś mógł się kochać z dziewczyną ile
chcesz i jak chcesz.
„Uwodzenie

Kobiet

Ciebie”

poradnik

to

Starszych
jak

od

uwodzić

seksowne kobiety starsze od Ciebie o
kilka lub kilkanaście lat. Seksowne
mamuśki „milf”, po30-tce i 40-tce.

„Sekrety Uwodzenia Modelek i 10-tek”
poradnik na temat sposobów podrywu
najpiękniejszych kobiet. Jak przełamać ich
stereotypy i przespać się z pięknością.
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Biblia Uwodzenia w Dzień poradnik
AUDIO/pdf jak podrywać kobiety w ciągu
dnia np. na ulicy, w sklepie, na siłowni, na
plaży, w środkach komunikacji, w kółku
swoich znajomych.

„Tajemnice Uwodzenia Młodszych Kobiet”
Poradnik dla dojrzałych mężczyzn (powiedzmy
35+) jak podrywać kobiety o 10-20 lat
młodsze od siebie.

poradnik “Seks na 1 Randce” to poradnik
na temat… randek. Jak się zachowywać, gdy
umawiasz się na randkę z dziewczyną, gdzie
chodzić

na

pierwsze

randki,

o

czym

rozmawiać, jak popychać znajomość do
przodu,

aby

szybko

przespać

się

z

dziewczyną.
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Poradnik

„Sekrety

Magnetycznego

Wizerunku”. Jak się ubierać i dbać o
siebie, aby przyciągać seksualnie kobiety
swoim ubiorem i wyglądem.

Poradnik "Skuteczna UwoMotywacja i
nauka

uwodzenia".

Jak

sięuczyć

skutecznie uwodzenia, od czego zacząć,
jak sięrozwijać krok po kroku, omijając
błędy

jakie

popełniaja

nowicjusze.

Sposoby na pokonanie ciężki chwil i
motywowanie siebie.

Poradnik "Tajemnice Podrywu w Klubie"
Wszystko co potrzebujesz wiedzieć, aby
poznawać

kobiety

w

klubie.

Jak

zainteresować je sobą, pozbyć się facetów
(konkurencji). Jak podrywać w klubie na
przygodę, a jak na związek. Sposoby na
wakacyjne przygody tej samej nocy.
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