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Jest to darmowy fragment
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Aby lektura książki była przyjemniejsza, napisaliśmy ją tak jakby autorem
była jedna osoba.
Skoro czytasz teraz ten poradnik, oznacza to, że chcesz noc sylwestrową
upojnie spędzić z dziewczyną.
Bez względu na to, czy planujesz iść gdzieś ze znajomymi i tam
zamierzasz poznać kobietę, czy udasz się na prywatkę, by poznać słodką
pannę, ten poradnik jest dla Ciebie.

Przede wszystkim zapomnij co Twoi rodzice, koledzy mówili na temat
kobiet.

One są takie miłe, urocze, dobre.

NIE!!!

NIE SĄ!!!

Mężczyźni są bardziej mili od kobiet.

Faceci nie mówią dziewczynom takich rzeczy, jak one nam.

Rzadko kiedy się zdarza, że chłopak powie lasce „ale masz grubą dupę”.
Lub „mogłabyś schudnąć te parę kg”.

A jak często dziewczyny nas krytykują?
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Ile razy powiedziałeś coś niemiłego kobiecie, a ile razy ona Tobie?
Przestań myśleć o tym, jakie są one dobre.

To przekonanie wzięło się ze stereotypu. Z reguły kobiety opiekują się
dziećmi. Społeczeństwo przypisało im nadludzkie cechy charakteru takie
jak: prostolinijność, szczerość, dobroć itp.

Co nijak ma się z prawdą.

Zwróć uwagę, gdy idziesz na spacer z dziewczyną i ona zauważa innego
atrakcyjnego faceta, powie "ale z niego ciacho".
Gdy Ty podczas tego samego spaceru, widzisz fajną dziewczynę i zrobisz
coś podobnego, ona łapie focha i kręci nosem.

Jeśli chcesz wyjść z kolegą, niż iść z nią do sklepu, zaraz się obraża i czuje
się urażona. Zaś gdy ma z Tobą gdzieś pójść, a nagle koleżance wyskoczy
problem, to oskarży Cię o to, że nie masz współczucia - koleżanka ma
problem, a Ty nie pozwolisz jej iść i pomóc.

Kobiety lubią też manipulować seksem.

Zwróć uwagę, ile kobiet sypia z facetami dla kasy. A czy Ty wyobrażasz
sobie uprawiać seks z jakąś brzydką kobietą, która da Tobie pieniądze?
Bo ja nie.

Mi nie chodzi o to, żeby pokazać Tobie jak bardzo kobiety są złe, tylko
chcę nakierować Ciebie na inny punkt widzenia, który jest atrakcyjny dla
kobiet.
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Wiedząc jakie są kobiety, będziesz potrafił się odpowiednio zachować, co
sprawi, że będziesz miał branie.

Wyobraź sobie, że podchodzisz do kobiety, którą wyidealizowałeś. Masz
przekonania, że jest ona dobra, miła. Co nie pokrywa się z prawdą i
dostaniesz spława.

Stanie się to dlatego, że mając te błędne przekonania, będziesz chciał być
dla niej zbyt dobry, kiedy ona nie jest aż tak miła jak Ci się wydaje.
Będziesz bał się ją urazić, bał pocałować, bo przecież ona jest miłą kobietą
i może się obrazić.
W konsekwencji nie uda Ci się nic osiągnąć, bo uzna Ciebie za słabego
faceta.

Dziewczyna chce FACETA, nie dupę.

Od tej pory, zero zmieniania zdania, tylko dlatego, że ona inaczej uważa.

Zasada numer 1: bądź miły dla siebie

Kiedy będziesz najpierw myślał o sobie, później o niej, zaczniesz mieć
dobrą, atrakcyjną postawę. Będziesz prowadził, będziesz postrzegany
jako ktoś męski.

5

Zasada numer 2: Ty jesteś towarem

Tak, może teraz to wydaje się Tobie wręcz niewiarygodne, ale taka jest
prawda.

Dalsza część w pełnej wersji książki
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Jedną z najistotniejszych różnic, jakie zauważyłem między facetami
regularnie uprawiającymi seks na imprezach a tymi, którzy borykają się z
problemami z kobietami, jest to, czy idąc do klubu wierzą, że będą mieli
seks. Jeżeli będziesz stale myślał, że kobiety są trudne i nie lubią seksu, to
seks na dyskotece będzie czymś trudnym do osiągnięcia. Jeśli jednak
będziesz wierzył w to, że kobiety kochają seks i chętnie z Tobą się zabawią
to zawsze znajdziesz dziewczynę, która będzie się chciała z Tobą przespać.

W ciągu wielu lat zaobserwowałem, że różnica między przeciętnym
facetem, a takim który ma wiele seksu jest spowodowana różnicą w
przekonaniach. Nasze przekonania, sposób myślenia mogą determinować
jakość relacji z innymi.

To, w co wierzymy, pod wieloma względami ma na nasze życie większy
wpływ niż obiektywna prawda. Przekonania to okna, przez które
oglądamy świat.

Jeżeli Twoje wewnętrzne okno pokrywa warstwa nastawienia w rodzaju
"dziewczyny nie uprawią seksu" albo "dziewczyna mi nie da" - będziesz
widział świat z niedostatkiem seksu. Jeżeli zastąpisz te przekonania na
"dziewczyny są otwarte i lubią ze mną seks", zaczniesz żyć w pełni
szczęścia doświadczając wiele seksu.
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Twoje przekonania determinują decyzje, to, co myślisz o różnych
sprawach i ostatecznie to, jak postępujesz z kobietami. Jesteś niczym
projektor filmowy, który pokazuje z kawałka taśmy na ekran obraz, bo to
co postrzegasz w świecie jest manifestacją Twoich przekonań.

Ćwiczenie : Generator przekonania

Dalsza część w pełnej wersji książki.
Szukaj na stronie 15☺
☺
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