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8.
Jak zyska  pewno  siebie
na bazie przesz o ci?

Bardzo modne od jakiego  czasu s  has a, jakoby wszystkie zasoby
potrzebne do uwodzenia i zyskiwania pewno ci siebie by y ju  w To-
bie. Moim zdaniem to pewnego rodzaju uproszczenie. Nie s dz , e-
by  wszystko mia  w sobie tylko dlatego, e jeste  m czyzn , i eby
by o to zapisane w Twoim DNA. By  mo e w prehistorii tak by o, ale
yjemy w spo ecze stwie i do sprawnego poruszania si  w nim nie

wystarcz  nam tylko instynkty zwierz ce (cho  s  one przydatne).
Niemniej dzi ki odpowiednim technikom hipnotycznym masz do-

st p do wi kszego repertuaru swoich wewn trznych zasobów. U yjemy
ich, aby  wydoby  ze swojej przesz o ci elementy swoich sukcesów,
które stan  si  fundamentem Twoich umiej tno ci.

ĆWICZENIE NR 5.  Kreowanie fundamentu pewności siebie w podświadomości

Zmiana historii osobistej

 1. Wypisz kilka sytuacji ze swojej przesz o ci (mog  by  podobne do
tych z wicze  4. i 5.).

 2. W kontek cie ka dej z nich zadaj sobie pytanie, jakich zasobów
i umiej tno ci by  potrzebowa  w tamtej sytuacji, eby przej  j
na luzie, a jakich wtedy nie mia e , np. spokój, pewno  siebie,
odwaga, kreatywno  itd. (minimum 3).

 3. W jakich sytuacjach w swoim yciu czu e  te stany lub emocje?
(Je li nie pami tasz, to wyobra  sobie siebie w przysz o ci, gdy ju
masz te umiej tno ci lub stany emocjonalne).
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 4. Przenie  si  do momentu 5 minut przed t  sytuacj  w przesz o ci,
wyobra  to sobie SZCZEGÓ OWO, poczuj, e masz te umiej tno ci
i stany emocjonalne, np. spokój, luz, pewno  siebie. „Prze yj” kilka-
krotnie tamt  sytuacj  z przesz o ci, maj c ju  zupe nie inne mo li-
wo ci i czuj c inne, lepsze emocje. Skoncentruj si  na tym silnie.

 5. Dojd  w wyobra ni do bie cej chwili, zaobserwuj, jak zmieniaj  si
Twoje obecne emocje i postrzeganie przesz o ci, potem wyrusz ku
przysz o ci i przekonuj si , jak Twoja przysz o  staje si  du o lepsza.
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9.
Jak zacz  stawa  si
naturalnym uwodzicielem?

Poradnik ten ma Ci pomóc w tym, eby  sta  si  kim , dla kogo natu-
ralne jest obcowanie z kobietami. Przedstawi  tutaj jeszcze jedno
wiczenie, które przyspieszy Twoje stawanie si  facetem, dla którego

normalne i naturalne jest intymne obcowanie z kobietami.

ĆWICZENIE NR 6.  Zacznij stawać się naturalny w kontaktach z kobietami

 1. Wyobra  sobie sytuacj  z przesz o ci, gdy wietnie posz o Ci z jak
kobiet . Pomy l, jaki by e  zrelaksowany, wyluzowany, zabawny,
intryguj cy, seksualny, rozegra e  prawid owo ca  randk  i prze-
spa e  si  z t  cudown  kobiet .

 2. W ten sam sposób „prze yj” w przesz o ci jeszcze 4 inne, podobne
sytuacje.

 3. Przejd  szybko przez tych 5 sytuacji jak w jednym filmie i odczuj,
jak rodzi si  w Tobie wiadomo  dawnych sukcesów. Zauwa ,
jakie to teraz dla Ciebie naturalne, e prze y e  w yciu sporo do-
wiadcze  z kobietami.

 4. Obserwuj w wyobra ni, jak to kiedy  by o, jak ju  to umia e , po-
trafi e  podrywa  kobiety, i ze spokojem zacznij patrze  w przy-
sz o  jak na kontynuacj  procesu stawania si  jeszcze lepszym
w kontaktach z kobietami.

To zupe nie co  innego ni  uczenie si  czego  nowego —
to tak, jakby  ju  co  umia  i teraz tylko sobie to przypomi-
nasz. To przyspiesza proces stawania si  m czyzn  natural-
nie uwodzicielskim.
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