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Część 1

UWAŻAJ

Ta wiedza uzależnia...
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TWOJE
ŻYCIE
SIĘ
ZMIENI
DOSTARCZ
MU
TROCHĘ
EMOCJI
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Skoro czytasz tę książkę to znaczy, że
chcesz wiedzieć więcej na temat kobiet...
możliwe, że masz wątpliwości i nie do
końca potrafisz je zrozumieć (kobiety
oczywiście)...
Normalną rzeczą jest błądzić. Jednak
samym błądzeniem nic nie wskórasz.
Szukasz w tym momencie rozwiązania
zagadki. Wiesz co?
Po przeczytaniu tej książki będziesz
zupełnie innym facetem (mam taką
nadzieję).
Czy ciężko jest zrozumieć kobiety?
Nic prostszego!
Jest na to zajebisty sposób!
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Tylko obiecaj mi i przede wszystkim sobie,
że weźmiesz to do serca i na poważnie...
To nie jest kolejna książka o magicznych
tekstach na podryw. Zapomnij...
Informacje zawarte w niej to nie ściema.
Możesz być tego pewny...

Nastały takie czasy, że bardzo wielu facetów myśli iż
wiedzą czego tak naprawdę pragną kobiety. Wielu z
nich prowadzi szkolenia z uwodzenia i nagrywa filmiki,
które później są publikowane na YouTube. Są też wśród
nich tacy, którzy piszą książki (też zaliczam się do tej
grupy).
Wiesz co odróżnia mnie od reszty?
Jeden fakt...
Mianowicie chodzi o to, że wiem coś czego nie wiedzą
oni.
To jest zajebiste!
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I wiesz co? Podzielę się z Tobą tą wiedzą, ponieważ
zależy mi na tym abyś był świadomy tego jak działają
kobiety.
Zależy mi na tym aby przekazać swoją wiedzę innym
mężczyznom, którzy tego potrzebują.
Jeśli czytasz tę książkę to potrzebujesz mojej wiedzy.
Gwarantuję Ci to, że nie zawiedziesz się na mnie.
Pamiętaj...od teraz jesteśmy kumplami i możesz na
mnie liczyć. Pomogę Ci i sprawię, że Twoje życie
będzie wyglądało inaczej.

Pozwól, że opowiem Ci swoją historię związaną z kobietami.
Nie martw się...nie zanudzę Cię.
Ok więc sprawa wygląda w ten sposób...
W tym momencie mam 27 lat, a swoje pierwsze podboje
zacząłem w wieku 17 czyli stosunkowo późno. Jeśli chodzi o
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wygląd to nie mogę na siebie narzekać. Jestem co prawda
niewysokim facetem (170 cm), ale mam zadbaną sylwetkę i
całkiem wyjściową twarz więc mam swoje atuty.
Na początku swoich przygód myślałem o tym żeby zdobyć
dziewczynę do związku bo koledzy mieli. Starałem się
spotykać z nimi i na randkach kompletnie nie wiedziałem co
robić. Naprawdę. Krępowałem się, zanim coś powiedziałem to
zastanawiałem się czy warto. Cuda niewidy. Popełniałem
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