Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu
niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą
kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym,
magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.
Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź
towarowymi ich właścicieli.
Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte
w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej
odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie
praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również
żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji
zawartych w książce.
Redaktor prowadzący: Tomasz Waryszak
Projekt okładki: Jan Paluch
Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Zdjęcia zamieszczone
na stronach 26 oraz 58 zostały wykorzystane za zgodą iStockPhoto Inc.
Wydawnictwo HELION
ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail: helion@helion.pl
WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek)
Drogi Czytelniku!
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres
http://sensus.pl/user/opinie/drusza
Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.
ISBN: 978-83-246-9729-8
Copyright © Helion 2014
Printed in Poland.

• Kup książkę
• Poleć książkę
• Oceń książkę

• Księgarnia internetowa
• Lubię to! » Nasza społeczność

Spis treĂci
Sïowo o autorze ....................................................................... 5
Od autora ................................................................................. 7
Rozdziaï 1. Wprowadzenie ......................................................................... 9
Dla kogo jest ten poradnik? .................................................. 10
Rozdziaï 2. Dlaczego mÚĝczyzna traci kobietÚ? ..................................... 15
Sygnaïy ostrzegawcze w Waszym zwiÈzku .......................... 17
Rozdziaï 3. Warunki wstÚpne zwiÈzane z tematykÈ
odzyskiwania kobiet .............................................................. 21
Rozdziaï 4. Techniki, strategie i postawy potrzebne,
by odzyskaÊ kobietÚ .............................................................. 25
Czego nie powinieneĂ robiÊ bezpoĂrednio po rozstaniu ...... 28
Czego absolutnie nie robiÊ po zerwaniu .............................. 28
Rozdziaï 5. PrzejĂcie do zmiany siebie ..................................................... 43
A co jest teraz Twoim celem? ............................................... 44
Twoim gïównym celem nie jest w tej chwili ona.
Tym celem jesteĂ TY! ........................................................ 44
Rozdziaï 6. Wprowadzenie do fazy odzyskiwania .................................. 53
Konkretny plan dziaïania ...................................................... 53
Rozdziaï 7. Pierwszy kontakt i spotkanie ................................................ 71
Rozdziaï 8. Co robiÊ, jeĂli ona siÚ z kimĂ spotyka? ................................. 75
Rozdziaï 9. Techniki manipulacji sïuĝÈce do zmiany sposobu
myĂlenia Twojej ex o Tobie .................................................. 79
1. Technika PUSH & PULL (ciepïo-zimno).
Seksualne droczenie siÚ ..................................................... 79
2. Technika SEPARACJI od przeciÚtnych facetów ............ 82
3. Technika niszczÈca mÚskÈ konkurencjÚ ........................... 86
Kup książkę

Poleć książkę

Druga szansa, czyli jak odzyskaÊ swojÈ byïÈ partnerkÚ

4. Technika POkCZENIA SI} Z JEJ PASJk .................. 93
5. Techniki HIPNOTYCZNE,
czyli zmiana postrzegania Ciebie przez niÈ ..................... 98
Rozdziaï 10. Jak wykorzystaÊ taktyki odzyskiwania ex
w konkretnych i specyficznych sytuacjach? ...................... 113
Co robiÊ, gdy dziewczyna ma wÈtpliwoĂci? ....................... 116
Rozdziaï 11. FAQ, czyli najczÚĂciej zadawane pytania ........................... 119
Rozdziaï 12. Zakoñczenie i polecane lektury .......................................... 129
Polecane szkolenia ............................................................... 130
Inne moje strony ................................................................. 132
Polecane ksiÈĝki ................................................................... 132
Polecane filmy ...................................................................... 133
Rozdziaï 13. Studia przypadków .............................................................. 135

4
Kup książkę

Poleć książkę

Sïowo o autorze

Marcin Szabelski „Adept” (40) — na przykïadzie jego osoby moĝna
zobaczyÊ, ĝe kaĝdy moĝe przejĂÊ od zera do bohatera. SwojÈ przygodÚ
z uwodzeniem zaczÈï od podstaw. CechujÈ go nie tylko znakomite umiejÚtnoĂci trenerskie, ale takĝe specyficzne podejĂcie do pracy z uczniem.
Przy nim nie ma wymówek, nie odpuĂci, póki nie przeïamiesz w sobie
tego, co CiÚ blokuje. Adept uczyï siÚ bezpoĂrednio u najwiÚkszych sïaw
uwodzenia na Ăwiecie. Doradzi Ci i poprawi Twoje stosunki z kobietami bez wzglÚdu na Twój wiek i status zwiÈzkowy.
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Od autora

Od autora
To, co chcÚ Ci przekazaÊ w tym poradniku, Drogi Czytelniku, to
doĂwiadczenia moje oraz moich znajomych zajmujÈcych siÚ tym dziaïem
uwodzenia, poparte wiedzÈ, której nauczyïem siÚ od takich Ăwiatowej
sïawy nauczycieli uwodzenia, jak: Mystery, Zan, Steve Piccus, Badboy,
Soul, Ross Jeffries.
Jeĝeli masz jakieĂ uwagi, komentarze, chcesz podzieliÊ siÚ doĂwiadczeniami ze mnÈ i z innymi — napisz do mnie na adres:
adept@wl.com.pl
AnalizujÈc doĂwiadczenia wïasne i znajomych uwodzicieli, postaraïem siÚ
jak najrzetelniej przekazaÊ Ci wiedzÚ z tej dziedziny kontaktów damsko-mÚskich. KonsultujÈc siÚ z najwiÚkszymi uwodzicielami na Ăwiecie i uczÈc siÚ od nich, wzbogacaïem swojÈ wiedzÚ i umiejÚtnoĂci, aby
przekazaÊ Ci tyle, ile tylko siÚ da…
Doïoĝyïem wszelkich starañ, aby informacje zawarte w tej publikacji
byïy kompetentne, dotyczÈce danej tematyki oraz przede wszystkim
rzetelne. Jednak zarówno ja, jak i wydawnictwo Helion nie bierzemy
ĝadnej odpowiedzialnoĂci za ewentualne szkody wynikajÈce ze stosowania technik oraz metod opisanych w tej ksiÈĝce.
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Rozdziaï 2.

Dlaczego mÚĝczyzna
traci kobietÚ?
JesteĂ w zwiÈzku. MiesiÈce, a moĝe lata mijajÈ, a Ty myĂlisz sobie, ĝe
to juĝ na zawsze razem… Do koñca. ¿e bÚdziecie ĝyli razem dïugo
i szczÚĂliwie. ChoÊ moĝe czasem sÈ jakieĂ zgrzyty, drobne kïótnie,
ostatnio jakby coraz czÚstsze. Twoja dziewczyna lub ĝona chodzi markotna, ciÈgle coĂ jÈ irytuje. DraĝniÈ jÈ ěle uïoĝone buty w przedpokoju,
choÊ kiedyĂ jej w ogóle nie przeszkadzaïy. Ale to nic. W koñcu „jesteĂcie razem”, moĝe nawet podpisaliĂcie jakiĂ papierek.
Aĝ tu nagle któregoĂ dnia spada na Ciebie jak grom z jasnego nieba:
„Juĝ ciÚ nie kocham”, „PowinniĂmy odpoczÈÊ od siebie”, „Poznaïam
kogoĂ innego, nie chcÚ juĝ z tobÈ byÊ”.
Wszystko siÚ wali. Caïa Twoja wizja bezpiecznej i spokojnej przyszïoĂci
z niÈ wali siÚ w gruzy. JesteĂ zaïamany i ciÈgle zadajesz sobie pytanie:
„Dlaczego???!!!”.
„Dlaczego???!!!”
„Dlaczego???!!!”
Odpowiedě jest bajecznie prosta.
Poniewaĝ przestaïeĂ speïniaÊ jej wielorakie potrzeby, zarówno emocjonalne, jak i seksualne.
O seksualnych potrzebach kobiet pisaïem obszernie w poradniku Biblia
Seksu.
Tutaj wspomnÚ tylko, ĝe najczÚstszym bïÚdem mÚĝczyzn w seksie jest
traktowanie kobiety ïagodnie jak jajko. Tak jakby ona nie byïa seksualnÈ istotÈ, nie miaïa fantazji seksualnych. WrÚcz jakby seks byï dla niej
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przykry i jakby uprawiaïa go tylko po to, ĝeby jej mÚĝczyzna miaï uciechÚ. Nieodkrywanie i niezaspokajanie wielorakich kobiecych potrzeb
seksualnych jest ěródïem frustracji wielu kobiet, a to prowadzi do psucia
siÚ zwiÈzku. Przy czym znaczna czÚĂÊ kobiet wstydzi siÚ o tym rozmawiaÊ, wiÚc dla faceta wszystko jest OK.
Tymczasem kobiety w przeraĝajÈcej wiÚkszoĂci pragnÈ byÊ porwane, silnie zdominowane i… ostro przeruchane. Tak, wïaĂnie tym wulgarnym
sïowem moĝna by to okreĂliÊ. To pierwszy filar.
Czasem potrzebujÈ sïodkiego, waniliowego, miïego i romantycznego
seksu. Przyzwyczaiïy nas, mÚĝczyzn, do tego róĝne wideoklipy, filmy
romantyczne i literatura. Tymczasem prawda jest gdzie indziej.
Drugi filar: emocje.
Podobnie jest w kwestiach emocjonalnych. W duĝym uproszczeniu
kobieta w zwiÈzku musi czuÊ siÚ doceniana, adorowana, musi czuÊ, ĝe
jest dla Ciebie wyjÈtkowa. JeĂli bardziej wyjÈtkowy jest World of Warcraft, to zaczyna siÚ to wszystko psuÊ.
Podobnie jest z kwestiÈ zaufania czy czucia, ĝe coĂ Was ïÈczy, pragniecie
przybywaÊ ze sobÈ, dzieliÊ siÚ emocjami, przeĝyciami, czujÈc siÚ ze
sobÈ dobrze.
Kolejny powód to oczywiĂcie ciÈgïe kïótnie i niezrozumienie psychologii
kobiecych emocji.
Kobiety sÈ niesamowicie emocjonalne. JeĂli emocje kobiety wygasajÈ,
to ¿ADNA logiczna rozmowa tego nie naprawi. ¿adna.
To, co kobieta w danej chwili mówi, jest odzwierciedleniem jej myĂli
(logiki), a to, jak siÚ zachowuje przy Tobie, jest wynikiem tego, co czuje
przy Tobie (emocji).
Dlatego kobieta moĝe mówiÊ, ĝe CiÚ kocha, ĝe lubi facetów takich
a takich, ĝe lubi dostawaÊ kwiaty, prezenty, lubi, gdy siÚ jej mówi, ĝe
siÚ jÈ kocha, ĝe Ci zaleĝy na niej itd. Ale JEJ EMOCJE czÚsto reagujÈ
na zupeïnie co innego (np. na bycie dupkiem, robienie sobie z niej ĝartów, bycie nieprzywiÈzanym nadmiernie do niej, nietraktowanie jej jak
ksiÚĝniczki). TO jest niestety sprzeczne z mÚskÈ intuicjÈ, ale jest faktem.
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Trzecim filarem dla niej jest posiadanie (albo bycie wïasnoĂciÈ) mÚskiego
faceta, z krwi i koĂci, zdecydowanego, dominujÈcego, niebÚdÈcego zmiennym jak chorÈgiewka na wietrze, potrafiÈcego jÈ opieprzyÊ i pokazaÊ,
gdzie jest jej miejsce, kiedy ona marudzi i ma humorki.
UpraszczajÈc, jeĝeli Twój zwiÈzek wïaĂnie siÚ rozpadï, to gdzieĂ w tych
3 punktach coĂ nie graïo.
To nie staïo siÚ dziĂ. To, ĝe ona CiÚ zostawiïa, to efekt wielu zaniedbañ
w Waszej relacji, które nastÈpiïy duĝo wczeĂniej.
Sam odpowiedz sobie na pytanie, czy siÚ pojawiïy…

Sygnaïy ostrzegawcze w Waszym zwiÈzku
Nie wiesz jakie?
Oto lista:
1. Wasz seks jest coraz rzadszy. Krótszy, mniej szalony, bez pasji,
zrutynizowany. Ona coraz czÚĂciej nie ma ochoty na czuïoĂÊ,
kontakt, dotyk. WidaÊ duĝÈ róĝnicÚ pomiÚdzy tym, jaka byïa
kiedyĂ, a tym, jaka jest teraz. Juĝ nie reaguje tak ochoczo, na Twoje
inicjacje spontanicznego „bzykanka”. Jest coraz wiÚcej przeszkód,
które kiedyĂ w ogóle nie miaïy znaczenia.
2. Coraz mniej spÚdzania czasu razem. Fizycznie spÚdzasz z niÈ coraz
mniej czasu. Ona staje jakby z boku Twojego ĝycia, a rozmowy
sÈ coraz nudniejsze i wypeïnione codziennÈ rutynÈ. Masz wraĝenie,
ĝe ona jest jakby zdystansowana emocjonalnie. Jeĝeli nie mieszkaliĂcie
razem, to nagle ona ma coraz wiÚcej nowych obowiÈzków i coraz
rzadziej moĝecie siÚ spotkaÊ. I widaÊ, ĝe jakoĂ nie cierpi z tego
powodu. KiedyĂ pytaïa zawsze, kiedy znowu siÚ spotkacie lub kiedy
napiszesz, a teraz juĝ nie pyta.
3. Kobieta zaczyna coraz czÚĂciej umawiaÊ siÚ ze swoimi nowymi
znajomymi, czego wczeĂniej nigdy prawie nie robiïa. KiedyĂ ciÈgle
CiÚ zapewniaïa, jak nie moĝe bez Ciebie ĝyÊ. Teraz tego nie ma.
4. Nie bawi jej to, co kiedyĂ byïo jej pragnieniem. Romantyczne randki,
spacery, wyjazdy itp. Non stop jej ciÈgle coĂ w Tobie przeszkadza.
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Zaczyna CiÚ atakowaÊ tak, jakbyĂ byï zïym facetem. Nie klei siÚ
do Ciebie i nie przytula tak czÚsto jak kiedyĂ.
5. WczeĂniej Ămiaïa siÚ z wszystkich Twoich ĝartów. Teraz coraz
czÚĂciej jest nimi podirytowana. Nie wybucha Ămiechem na zawoïanie.
6. Zakïada sobie profil w modnym serwisie spoïecznoĂciowym i spÚdza
tam duĝo czasu, „poznajÈc ludzi”. Gdy zakïada profil na serwisie
randkowym, to sprawa jest jasna…
7. PojawiajÈ siÚ coraz czÚstsze kïótnie o byle co, a kiedyĂ nic jej
nie przeszkadzaïo.
Te, a takĝe liczne inne sygnaïy ostrzegawcze juĝ powinny wywoïaÊ
alarm w Twojej gïowie. CoĂ jest nie tak. I pora, ĝebyĂ siÚ tym zajÈï.
Czasem kobieta zrywa z mÚĝczyznÈ albo grozi zerwaniem, aby go
przetestowaÊ, czy rzeczywiĂcie ma on cechy i wartoĂci, których ona
poszukuje w mÚĝczyěnie.
W tym momencie niestety wiÚkszoĂÊ facetów wpada w panikÚ. Zaczyna
pïakaÊ i prosiÊ o jej powrót, o jeszcze jednÈ szansÚ, obsypuje jÈ kwiatami,
ale tak naprawdÚ to nieĂwiadomie zmierza po równi pochyïej w dóï.
Facet staje siÚ w oczach kobiety zdesperowany i traci resztki jej szacunku. WrócÚ jeszcze do tego.
Tymczasem jej zachowanie jest testem i próbÈ wpïyniÚcia na Twoje
zachowanie.
Jeĝeli jednak kobieta juĝ kogoĂ poznaïa i tak naprawdÚ juĝ jej na Tobie
nie zaleĝy tak jak kiedyĂ, nie powie Ci na ogóï tego wprost. Ona rozpÚta
dramat, sprowokuje CiÚ do histerycznych zachowañ, gróěb, pïaczu, po
to tylko, ĝeby MIEm DLA SIEBIE SAMEJ WYMÓWK}, ĝe miaïa racjÚ,
odchodzÈc od Ciebie. Nie musi obwiniaÊ siebie i uwaĝaÊ, ĝe to ona
sama jest ĂwiniÈ, bo CiÚ zdradziïa i porzuciïa, tylko ma czyste sumienie.
Bo to przecieĝ Ty byïeĂ beznadziejny.
Nic nie dzieje siÚ bez przyczyny. Jeĝeli zostawiïa CiÚ dla innego faceta,
to najprawdopodobniej byïy ku temu powody. Kobieta zakochana i usatysfakcjonowana nie rzuca siÚ w ramiona innych mÚĝczyzn.
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Nie zawsze „marudzenie kobiety” jest oznakÈ rozpadajÈcego siÚ zwiÈzku.
Moĝe byÊ tak, ĝe przed chwilÈ zobaczyïa jakiegoĂ innego, interesujÈcego
mÚĝczyznÚ, np. swojego ulubionego gwiazdora, kogoĂ w jej typie. Przechodzi
teraz w gïowie nieĂwiadomy proces porównywania.
Ciebie do niego. JeĂli zapytasz jÈ o to, ona zaprzeczy. Powie, ĝe ona nie jest
z „TYCH osób, które porównujÈ i oceniajÈ itd.”. Ale pamiÚtaj, ĝe to tylko sïowa
z jej powierzchownej warstwy logiki. Z gïÚbi podĂwiadomych emocji idzie
genetyczne, jaskiniowe zachowanie, z którego ona nawet czÚsto nie zdaje
sobie sprawy. Objawia siÚ ono porównaniem atrakcyjnego samca do Ciebie
i jeĂli nie zachodzi ono zdecydowanie na TwojÈ korzyĂÊ, to kobieta postanawia sprawdziÊ Ciebie i odpowiedzieÊ sobie na pytanie: „Czy jestem z wïaĂciwym samcem?”.
Efektem tego moĝe byÊ to, ĝe ona nagle staje siÚ „marudna” i „czepliwa”.
RozwiÈzaniem tego nie jest „popracowanie” nad zwiÈzkiem.
Nie jest powiedzenie: „Ej, kochanie, ale o co ci chodzi? Nie rozumiem. Porozmawiajmy o tym. Naprawmy nasz zwiÈzek”.
RozwiÈzaniem jest zdecydowane zademonstrowanie DOMINACJI, zwïaszcza fizycznej.
WziÚcie jej silnie na rÚce, przeïoĝenie przez kolano i zabawne klapsy. Czasem
moĝna to pokazaÊ silnie poprzez przyciĂniÚcie kobiety do podïogi i postawienie jej stopy na gïowie. Wiem, ĝe to moĝe byÊ dla Ciebie szokujÈce, ale
w niektórych sytuacjach jest to najlepszy Ărodek. Nie proponujÚ Ci tego na
poczÈtek, raczej chcÚ Ci pokazaÊ pewnÈ doĂÊ ekstremalnÈ wersjÚ dominacji
nad kobietÈ. Ona musi poczuÊ, ĝe wciÈĝ jesteĂ tym silnym, mÚskim facetem, który kiedyĂ jÈ okieïznaï.
Na moim blogu www.Uwodzenie.org piszÚ wiÚcej o psychologii kobiety
i o tym, jak staÊ siÚ atrakcyjniejszym. Znajdziesz tam teĝ wiele wskazówek
dotyczÈcych utrzymywania staïych relacji z kobietami. WróÊmy do gïównej
tematyki. -
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