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Muszê Ciê ostrzec!

Je�li przeczytasz tê ksi¹¿kê,
posi¹dziesz moc wp³ywania na umys³y kobiet,

poznasz strony ¿ycia, o których istnieniu dot¹d nie mia³e� pojêcia,
a je�li przytrafi Ci siê to, co mnie� nic ju¿ nigdy nie bêdzie takie samo!

UWAGA!
Tylko dla doros³ych facetów! 

Zawiera ostre tre�ci i nieprzyzwoite metody.

Sex. Sex. Sex.
Szowinistycznie. Spro�nie. Skutecznie.
To nie jest ksi¹¿ka dla maminsynków. Ani dla ³ajz, które przez ca³e lata chc¹ jedynie lizaæ 
cukierki przez papierek. Rozejrzyj siê wokó³ � widzisz te wszystkie ponêtne kobiety? 
Czy chcia³by� k³a�æ do ³ó¿ka niewinne blondyneczki, namiêtne brunetki i ogniste rude szybciej 
i na d³u¿ej ni¿ epidemia grypy? I tak samo jak wirus nie do opanowania, rozgrzewaæ je, 
sprawiaæ, by siê poci³y i traci³y oddech? Zapomnij o bajkach, w których królewnê dostaje 
rycerz z sercem na d³oni. D³onie, owszem, przydadz¹ Ci siê ju¿ wkrótce, ale pamiêtaj te¿ 
o r¹czym rumaku. 

Najpewniejsz¹ sfer¹ erogenn¹ kobiety jest jej ucho. U¿ywaj¹c tajemnych schematów, wedrzyj 
siê tamtêdy do �wiata jej najdzikszych fantazji. Wystarczy, ¿e bêdziesz wiedzia³, co, jak i kiedy 
powiedzieæ, by szeroko otwar³y siê przed Tob¹ wrota przyjemno�ci. Przestañ my�leæ tylko 
o ³ó¿ku! Wyobra� sobie lepiej olbrzymi stó³, suto zastawiony potrawami z ponêtnych nó¿ek, 
m³odych piersi, smakowitych szyneczek. A¿ �linka cieknie� robi siê wilgotno i lepko. Kobiety 
od wieków u¿ywaj¹ swoich sztuczek, by owin¹æ mê¿czyzn wokó³ swojego najmniejszego 
paluszka. Teraz wreszcie niech one wij¹ siê wokó³ Twojego NAJWIÊKSZEGO. 

Ta ksi¹¿ka to nie tylko niezawodny i wyczerpuj¹cy podrêcznik podrywu. To nie tylko 
kwintesencja szczegó³owo przetestowanej przez autora wiedzy, zgromadzonej od najwiêkszych, 
�wiatowych mistrzów tematu To równie¿ szokuj¹ca historia, pe³na emocji, wzlotów i upadków, 
która wydarzy³a siê naprawdê. 

Przestaniesz obawiaæ siê dziewczyn, zaczniesz czuæ siê z nimi pewnie i sprawisz, ¿e bêd¹ 
przebywa³y w Twoim towarzystwie z prawdziw¹ rozkosz¹. Czêsto wielokrotn¹. 
Co najwa¿niejsze, te metody dzia³aj¹ ZAWSZE i NA KA¯D¥. Jedna rada na pocz¹tek � nie wchod� 
na moje terytorium ³owieckie, bo pokonam Ciê do�wiadczeniem! Przyjmujesz wyzwanie? 

To nie klucz do damskich sypialni. To istny taran! 
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Cz��� III

M�ode wilki

Rozdzia� 10.

Ma�y guru

Pierwszy wieczór na wybrze�u sp�dzili�my przy browarku i gitarze.
Nie by�o kogo zaprosi�. Joasia na fali ostatniej emigracji wyjecha�a
do Anglii, jak zreszt� wi�kszo�� znanych mi �adnych dziewcz�t
z tych okolic. Kolesie troch� si� dziwili, �e jak co roku nie wyci�-
gam ich do knajpy w poszukiwaniu przygód. Po co? Od jutra ka�da
napotkana laska b�dzie moim �upem. Nie chwali�em si� nowymi
umiej�tno�ciami. Ju� widzia�em ich coraz bardziej zszokowane
miny, gdy codziennie nad ranem mój pokoik opuszczaj� kolejne
pi�kne kobiety. Pojedynczo i parami.

Nast�pnego dnia jako� odwleka�em moment wyj�cia na �owy. Si�o-
wnia, rowerek i inne wa�ne sprawy. Ale w ko�cu ruszy�em do boju.
W czerwcu po promenadzie nie spaceruje tyle dziewcz�t co w sezo-
nie, ale by�o w czym wybiera�. Najpierw ogl�d sytuacji. Po godzi-
nie ogl�du ma�y browarek, przecie� mam ca�y miesi�c, po choler�
si� spieszy�.

Obok usiad�a niez�a blondyneczka. Sama by tak nie usiad�a, na
pewno na kogo� czeka — stwierdzi�em, udaj�c sam przed sob�, �e
nie zauwa�am wrastaj�cych w ziemi� korzeni na my�l, �e nale�y do
niej podej��. Na ulic�! Tam chodz� znudzone, szukaj�c przygód.
Cel upatrzony. Kr�c�c uroczo biodrami, zbli�a�a si� w moj� stron�
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pon�tna, opalona szatynka. Ruszy�em �ukiem, �eby zgodnie z zale-
ceniami podej�� lekko z boku i… zatoczy�em znacznie wi�kszy
�uk, mijaj�c j� bez s�owa. Sz�a troch� za szybko, usprawiedliwia�em
si� sam przed sob�. Wszystkie kobiety na ulicy zacz��y mie� ró�ne
defekty. By�y za m�ode, za stare, sz�y za szybko, by�y zbyt pogr�-
�one w rozmowie itp. Ros�a frustracja i ochota, �eby si� kontrol-
nie nawali�. Andrzej Batko mawia�, �e „jak co� nie dzia�a, rób co�
innego”. Cholera, ka�dy mo�e mie� gorszy dzie�! Zerwa� si� fajny
wiaterek, poszed�em na desk� surfingow�. Niestety nast�pnego dnia
sytuacja si� powtórzy�a. Wyuczone grepsy, sekwencje, patterny ani
wspomnienia niedawnych, spektakularnych sukcesów nie pomaga�y.
Zda�em sobie spraw�, �e tak naprawd� nie podszed�em jeszcze do
obcej kobiety. Ani razu. W ka�dym razie nie na trze	wo. NAJ-
CZ
STSZYM POWODEM K�OPOTÓW W KONTAKTACH
Z KOBIETAMI JEST BRAK KONTAKTÓW Z KOBIETAMI,
mówili guru na kursie, ale nikt nie pokaza� mi, jak naprawd� si� to
robi. Wiedzia�em dok�adnie, �e nie ma si� czego ba�, ale nawyki
z ca�ego �ycia wzi��y gór�. �eby zosta� uwodzicielem, brakowa�o
mi jeszcze jednego elementu. Kto� musia� wzi�� mnie za r�k� i jak
mistrz Padawana poprowadzi� w bój. Zadzwoni�em do Zwierzaka.
Jak zwykle mówi� w egzaltowany sposób, udzielaj�c instrukcji, któ-
rych czu�em, �e nie wykorzystam:

— Podchod	 do nich po kolei, niczego nie oczekuj�c, i mów: „Prze-
praszam, gdybym chcia� ci� bli�ej pozna�, a ty chcia�aby� pozna�
mnie, to co musia�bym powiedzie�?”. Stary, ja w ten sposób pozna-
�em ju� tyle lasek, �e op�dzi� si� nie mog�! Mam je pozakotwiczane,
ch�opie, jak to dzia�a! Chc� j� wyprowadzi� z dyskoteki, ona — nie,
a ja krótki u�cisk za rami� i sama nie wie, dlaczego idzie ze mn�!
Na przyk�ad wczoraj…

— Czekaj! — przerwa�em nie bez trudu — Proponuj� ci kilka dni
darmowych wakacji. Pakuj mand�ur i przyje�d�aj. Morze, surfing,
imprezy, fajne lokum. We	miesz mnie za ryj i prze�amiemy to
razem.
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— Hm — przez chwil� si� zastanawia� — by�oby super, ale nie
mog�. Czekaj, pomy�lmy, kogo my tam mamy. Chyba blisko
Mielna nie ma �adnego brata. Najbli�ej Szczecin. Umówi� ci�
z Ruchmistrzem. To równy go��. Pomo�e ci.

Ruchmistrz ani chwili si� nie zastanawia� i od razu mnie zaprosi�.
W Szczecinie mia�em dawno niewidzianego kumpla, wi�c i nocleg,
pasowa�o mi. Przyjecha�em, przenocowa�em u Sebastiana, poszli-
�my porz�dzi� do studenckich klubów, ale — podobnie jak za daw-
nych czasów — podrywanie studentek ograniczy�o si� do ich obga-
dywania. Nast�pnego dnia umówi�em si� z Ruchmistrzem w jakiej�
knajpie na Wa�ach Chrobrego. Zna�em go tylko z postów na forum.
Pojawi� si� z powa�n� min�, lekko po czasie. Gdybym mia� okre�li�
go�cia jednym s�owem, najlepsze by�oby „sympatyczny”. W moim
wieku, niewysoki, nie za przystojny i sporo jeszcze by�oby tego
„nie”. Lekko podkr��one oczy zdradzaj�ce zami�owanie do nocnego
trybu �ycia i przenikliwy wzrok, ca�kowicie pozbawiony katalogo-
wego, zwyczajowego przy przywitaniu u�miechu.

— Witaj Piter, mi�o ci� widzie� — mia� w sobie co� takiego, �e
uwierzy�em, i� mu faktycznie mi�o — Przepraszam za spó	nienie.
Jestem Pawe�.

Spó	ni� si� tylko par� minut. Jako� od razu go�cia polubi�em. Poga-
dali�my chwil�, �eby si� lepiej pozna�, ale nie by�o w tym nic
wymuszonego. We w�a�ciwym momencie poprosi�, �ebym stre�ci�
problem.

— OK — powiedzia� po uwa�nym wys�uchaniu — Gdy zamie-
rzasz podej�� do kobiety i czujesz l�k, to gdzie w ciele on si�
gromadzi?

— Kurwa, kolejny terapeuta — pomy�la�em, ale odpowiedzia�em
z grzeczno�ci — No, gdzie� tu, w okolicach klatki piersiowej.

— Dobra, to teraz… Zobacz, w jakim jest kolorze… Zanurz w tym
r�ce… — wiedzia�em dok�adnie, co b�dzie dalej, ale Pawe� mówi�
tak sugestywnie, �e zacz��em odp�ywa� — Teraz wyci�gnij to i…
w to miejsce w�ó�... kolorow� kul�. Jakie kolory ma twoja kula?
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— Jest pomara�czowo-seledynowa — odpowiedzia�em po d�u�szej
chwili. Dobrze by�o mi w transie.

— Teraz kula... si�... kr�ci. Raz widzisz pomara�czowy… raz sele-
dynowy… pomara�czowy… seledynowy… i nie ma ju� tam miej-
sca… na l�k. I tak ju�… zostanie. I mo�esz… wróci� do rzeczy-
wisto�ci razem z t� kul�.

Kurwa, zahipnotyzowa� mnie!

Niejeden domoros�y NLP-er ju� tego próbowa� i raczej z mar-
nym skutkiem. A teraz by�em po krótkiej, intensywnej je	dzie.
Fachowiec.

— Do roboty Piter, bo si� �ciemnia — powiedzia�. — Pójdziemy
teraz zrobi� z siebie kompletnych idiotów.

Na pobliskiej �awce siedzia�y dwie ma�olaty. Ruchmistrz podszed�
bez wahania z tekstem:

— Przepraszam, musz� wam co� powiedzie�, dzi� od rana wcale
nie �mierdz� mi nogi!

Popatrzy�y chwil� zdezorientowane i wybuchn��y �miechem.

— I o to chodzi, brachu! Teraz ty — poleci�.

— Wska� obiekt, to nie b�d� szuka� wymówek — wykrztusi�em.
Jak na z�o�� wskaza� dziesi�tk� (w dziesi�ciostopniowej skali
urody). Sz�a zamy�lona w nasz� stron�. Kolorowa kula… L�k nie
istnieje… Spadochron otwiera si� zawsze…

— Przepraszam… — ju� chcia�em spyta� o godzin�, gdy spojrza�a
bez cienia u�miechu czy zach�ty, ale dostrzeg�em skupion� twarz
Paw�a i wyrecytowa�em — Musz� powiedzie� ci co� wa�nego, dzi�
od rana zupe�nie nie �mierdz� mi nogi — nie by�o jak zapa�� si� pod
ziemi�, wi�c obserwowa�em reakcj�. Krótka konsternacja i zdrowy
�miech. Wci�� �y�em.

— No i musia�em si� tym z kim� podzieli� — doda�em ju� z w�a-
snej inicjatywy.
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— Brawo Piter! — Ruchmistrz mia� sympatyczny nawyk cz�stego
powtarzania imienia rozmówcy — Walimy do nast�pnej.

Zacz��em si� rozkr�ca�. Pawe� wskazywa� wci�� nowe kobiety,
informowa� o b��dach, udziela� wskazówek.

— Skup si� na jednym obiekcie — powiedzia�, gdy po wej�ciu do
fast fooda zacz��em si� rozgl�da� po atrakcyjnych sprzedawczy-
niach.

— Nigdy nie mów: „Mam spraw�” — instruowa�, gdy w ten sposób
odezwa�em si� do dwóch dziewczyn pod sklepem i uda�y, �e mnie
nie zauwa�y�y. — Tak mówi� akwizytorzy.

— Nie ma �adnego zwi�zku mi�dzy tym, jak si� zachowuje, a tym,
jak zareaguje na ciebie — t�umaczy�. — Podejd	 do tej smutnej na
przystanku.

Po krótkim wahaniu podszed�em, informuj�c oczywi�cie o stanie
moich stóp. Roze�mia�a si� jak �adna przedtem.

Po jakim� czasie przesta�em ju� liczy�, ile kobiet w Szczecinie
dowiedzia�o si� o wyleczeniu mojej przypad�o�ci, a mistrz by� wci��
niezmordowany.

— Na ulicy robi si� pusto — powiedzia�. — Idziemy do Galaxy
(najwi�ksza galeria). Wiesz co? Teraz ty wymy�l jaki� durny
tekst. — Po krótkim namy�le wymy�li�em:

— Przepraszam, mam dzi� �wietny dzie�, bo uci��liwe piórko
z dupki mi wypad�o. Mo�e by�?

— Dobre, zaraz przetestujemy — i jak sta�, tak ruszy� do najbli�ej
stoj�cej, niem�odej kobiety:

— Przepraszam, musz� pani co� powiedzie� — u�miechn��a si�. —
Pióro z dupy mi wypad�o i dobrze si� z tym czuj� — Ups... Nie
zaskoczy�o mnie, �e zblad�a i pu�ci�a wi�ch�, w której „cham” by�o
najdelikatniejszym okre�leniem. Jednak hiperluzak ani na chwil�
nie straci� �yczliwego u�miechu. Przeprosi� grzecznie i �yczy�
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mi�ego wieczoru. Chyba nic nie by�o w stanie zbi� go z panta�yku.
W Galaxy musia�em podchodzi� do ekspedientek i kobiet w towa-
rzystwie m��ów. W pewnej chwili Ruchmistrz zapyta�:

— A do faceta by� podszed�?

— No wiesz — t�umaczy�em si�. — Jestem du�y, wzi��by to za
agresj�…

Ruchmistrz niewiele my�l�c, skoczy� do przechodz�cego „karka”
ze standardowym tekstem:

— Stary, wiesz, co mi si� przydarzy�o, od rana mi dzisiaj giry nie
�mierdz�!

Kark zrobi� „karpia”, potem krzywo si� u�miechn�� — He, he. —
Zrozumienie tego dowcipu nie wymaga�o b�yskotliwo�ci.

— Widzisz Piter, ludzie maj� znacznie mniej sk�onno�ci do agresji,
ni� nam si� wydaje — kolejna niebanalna z�ota my�l.

Potem musia�em wraca� do wcze�niej zaczepionej ekspedientki,
�eby si� przekona�, �e wcale j� to nie bulwersuje, obserwowa�
reakcje zagadywanych grupek mieszanych itp. Dawno ju� �adna
zabawa nie wprawi�a mnie w tak szampa�ski humor. Wsiadaj�c pó	-
nym wieczorem do auta, czu�em si�, jakbym wiadro trawy wypali�.

�eby w Mielnie nie robi� siary i nie pali� sobie gruntu (na pewno
by�aby zjebka od Ruchmistrza za takie my�lenie), pojecha�em �wi-
czy� do pobliskiego Koszalina. Utrzymywa�y si� jeszcze resztki
szczeci�skiej euforii, ale bez mistrza nie by�o ju� tak prosto. Po
d�u�szym wahaniu, z��czeniu palców i paru innych mentalnych
operacjach zacz��em w ko�cu podchodzi�, przekazuj�c dziewczy-
nom cenn� wiedz� o stanie moich stóp. Kurwa, Ruchmistrz zacz��
bezstresowo zaczepia� laski ju� w poci�gu z Warszawy po kursie.
Andy, Zwierzak, Tupak, Szakal i mnóstwo innych braci twierdzi�o,
�e po krótkim prze�amaniu na pocz�tku nie mieli ju� z tym �adnych
problemów. Lechu na kursie mówi�, �e jak prze�amiesz strach po
raz pierwszy, to potem ju� ewidentnie z górki.
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Dlaczego, do cholery, mia�em z tym tyle k�opotów?!

Nast�pnego dnia pojecha�em ju� z zamiarem zawierania znajomo�ci.
Na pocz�tek otwarcie na „energi� ruchu”. Zapytam, czy �wiczy
sztuki walki. Wypatrzy�em fajn� sztuk� na deptaku. Pierwsza se-
kunda, druga…

— Przepraszam… — nie doko�czy�em, przerwa�a mi w pó� s�owa:

— Je�li to o tych nogach, to s�ysza�am ju� wczoraj.

Za ma�e miasto, stwierdzi�em. Warszawa czy Szczecin to co innego!
I pogoda do dupy. W taki upa� laski my�l�, gdzie si� sch�odzi�,
a nie o romansach. Wymówki, usprawiedliwienia, shit. Usiad�em
w pizzerii, z�y na siebie, i w tym momencie zadzwoni� Andy.

— Za kilka dni robimy szkolenie ze Zwierzakiem. Troch� teorii
i mnóstwo praktyki. Ostre akcje w hipermarketach, klubach i na
ulicy. Dla kumpli superzni�ka. Przyje�d�aj.

Uzna�em to za zrz�dzenie losu. Z punktu widzenia marketingu nie
móg� zadzwoni� w lepszym momencie. Najpierw si� zgodzi�em,
a potem dopiero zapyta�em o szczegó�y. I tak, po dwóch dniach
wchodzi�em do hotelu Agrykola po now� wiedz� i energi�.
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Poradnik 8.
O czym rozmawia�, czyli hipnotyczne techniki

zmiany stanów umys�u — cz��� druga
O czym rozmawia�, czyli hipnotyczne techniki zmiany stanów umys�u

KOTWICA SUWAKOWA (SYNESTEZJA)

Chcia�aby� umie� w ka�dej chwili poczu� si� wspaniale, niezale�-
nie od sytuacji? Naucz� ci�. OK. Zamknij oczy i przypomnij
sobie jak�� bardzo przyjemn� sytuacj�. Jakie� do�wiadczenie,
które by�o tak przyjemne, �e jeszcze do dzi� na my�l o tym czu-
jesz dreszcze. Najlepiej, �eby by�a to przyjemno�� granicz�ca
z rozkosz�. OK. Zobacz jak najwi�cej szczegó�ów towarzysz�cych
temu do�wiadczeniu. Kolory, d�wi�ki, mo�e zapachy w miejscu,
gdzie to si� dzia�o. Zastanów si� przez chwil�, w którym miejscu
w ciele czu�a� to najmocniej. Gdzie w twoim ciele umiejscowi�o si�
to uczucie ogromnej przyjemno�ci? (Nie ka� jej koniecznie odpo-
wiada�, je�li nie chce, 9 na 10 pomy�li o okolicach �onowych). Nie
wiem, czy zauwa�y�a�, �e uczucia maj� kolory. W jakim kolorze jest
to twoje uczucie przyjemno�ci granicz�cej z rozkosz�? (Powiedzmy,
�e ró�owe). OK, teraz wyobra� sobie taki ma�y potencjometr —
im dalej go przesuwasz, tym bardziej zwi�ksza si� to uczucie.
Delikatnie i powoli przesu	 to, czuj�c… jak wzrasta… lekko
wibruj�ca substancja w kolorze ró�owym… delikatnie wibruj�ce
uczucie nies�ychanej przyjemno�ci. Coraz ja�niejsze, bo bardziej
intensywne uczucia maj�… ja�niejszy kolor. Rozlewa si� na
coraz wi�ksze obszary cia�a… (Mówi�c to, wykonuj okr��ne,
sugestywne ruchy r�k� w powietrzu wokó� jej brzucha, zataczaj�c
coraz wi�ksze kr�gi. Je�li ma otwarte oczy, rób to oko�o 10 cm od
jej cia�a. Je�li zamkni�te, tu� przy ciele, ale bez dotykania). I na ile
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teraz czujesz si� wspaniale w skali 10-stopniowej? (Powiedzmy, �e
na 5). Chcesz wi�cej? (Na pewno zechce). To teraz przesu	 suwak
potencjometru jeszcze bardziej… i bardziej! I poczuj, jak ta wibru-
j�ca, ró�owa, coraz ja�niejsza przyjemno�� ogarnia ca�e twoje
cia�o! Zaczyna wychodzi� na zewn�trz i wibruje, tworz�c wokó�
ciebie centymetrow� mgie�k�! I teraz w skali 10-stopniowej czu-
jesz si� na 1000! (Ostatnie zdania mówisz z pasj�). Bardzo dobrze.
A teraz zgarnij r�k� odrobin� tej jasnoró�owej substancji. (Ka� jej
wykona� r�k� rzeczywisty gest nabierania). Hej! Nie bój si�, zo-
stanie pod dostatkiem! I ulep z tego jaki� kszta�t, który lubisz.
(Powiedzmy, �e b�dzie to kula). I teraz popatrz przez t� jasnoró-
�ow�, lekko przezroczyst� kul� na �wiat. Spójrz, jaki jest pon�tny
i wspania�y, gdy tak na niego patrzysz! (Ustaw si� tak, �eby przez
kul� patrzy�a NA CIEBIE). OK, a teraz oddaj mi to ostro�nie
(zabierz jej kul�, umie�� na swojej wyci�gni�tej r�ce, �eby le�a�a
na d�oni przed jej twarz�. Ca�y czas ma patrze� przez kul� na Twoj�
twarz). Zaobserwuj, jak zmienia si� intensywno�� odczuwania
przyjemno�ci, gdy kula SI
 ZBLI�A (powoli przybli�aj do jej twarzy)
i ODDALA (przybli�aj do swojej). I jeszcze raz! (Wykonaj t� czyn-
no�� kilkakrotnie). I wykonuj�c taki ruch, mo�esz w ka�dej chwili
poczu� si� wspaniale. Na razie bior� kul� do depozytu. Mo�e
potem ci oddam.

Przez chwil� pogadajcie o niczym, a potem niespodziewanie i z dia-
bolicznym u�miechem „odpal” kotwic�, sugestywnie przybli�aj�c
i oddalaj�c r�k� w ten sam sposób. Prawdopodobnie us�yszysz:
„Przesta	, ty diable!” lub co� w tym stylu.

ET-PATTERN

Ogl�da�em ostatnio program na Discovery (czyta�em publikacj�,
by�em na wyk�adzie itd.) o tym, jak w niektórych amazo	skich ple-
mionach m�ode dziewczyny ucz� si� odczuwania przyjemno�ci.
Starsza, do�wiadczona kobieta bierze m�od�, wchodz�c� w �ycie
dziewczyn� do namiotu po�o�onego na uboczu wioski i mówi:
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— Przypomnij sobie chwil�, kiedy czu�a� prawdziw� przyjemno��.
Przypomnij sobie, jak ta przyjemno�� powodowa�a, �e czu�a� si�
fantastycznie. Poczuj wyra�nie, jakby to by�o teraz. — I wtedy ta
Indianka bierze jej r�k� (we� jej r�k� i unie� na wysoko�� oczu)
i mówi — Wyobra� sobie, �e ca�a ta przyjemno�� gromadzi
si� w tym palcu (powolnym ruchem spraw, �eby wyprostowa�a
palec wskazuj�cy i tak go trzyma�a). Teraz niech do tego palca
wp�ywaj� wszystkie inne przyjemno�ci, które prze�ywa�a� kiedy-
kolwiek. Twój palec staje si� nasycony przyjemno�ci�. Z ka�d�
chwil� bardziej… i bardziej… odczucie przyjemno�ci z wci�� no-
wych… wspomnie	 wp�ywa do palca, który staje si� tak nasyco-
ny… przyjemno�ci�, �e zaczyna a� �wieci�! I nabywa te� tak�
mo�liwo��, �e mo�e t� elektryzuj�c�… przyjemno�� przekaza�
w ka�de miejsce, którego dotknie. (Bardzo delikatnie mu�nij j� jej
w�asnym palcem po uchu. Obserwuj reakcj�. Je�li zadr�y, kontynu-
uj, je�li brak reakcji, jeszcze troch� „ponasycaj” palec przyjemno-
�ci�). I ten �wiec�cy… przyjemno�ci� elektryzuj�cy palec ma te�
tak� w�a�ciwo��, �e mo�e przekaza� to na inny palec (dotknij jej
palca swoim), który… te� zaczyna �wieci� nasycony t� niesamo-
wit� przyjemno�ci�. I mo�e w elektryzuj�cy sposób… przenosi� to
na ró�ne cz��ci cia�a (powolnym ruchem, od góry do do�u, mu-
�nij jej policzek. Prawdopodobnie zamknie oczy. Wtedy przesu	
zewn�trzn� cz��ci� ET-palca wzd�u� jej oka).

Ten schemat stosuj, gdy jeste�cie ju� w do�� za�y�ych kontak-
tach, najlepiej wtedy, kiedy czujesz, �e mo�esz sobie pozwoli� na
dotkni�cie jej miejsc intymnych. Dotkni�cie dobrze nasyconym
ET-palcem sutka dzia�a piorunuj�co! Dobrymi miejscami s� uszy,
szyja, kark i wewn�trzna strona ud. Mo�esz dotyka� przez ubranie,
te� dzia�a. Czasem wspania�y efekt daje dotkni�cie wewn�trznej
strony d�oni.

Nie przejmuj si� faktem, �e wiele razy w tek�cie powtarzaj� si� te
same okre�lenia (na przyk�ad s�owo „elektryzuj�cy”). W technikach
hipnotycznych to nic nie szkodzi, a nawet jest wskazane.
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PSEUDOORIENTACJA W CZASIE

Oczywi�cie, jak zawsze, na pocz�tku musisz znale�� jaki� powód,
dla którego b�dziesz mówi� poni�szy tekst, na przyk�ad:

— Czy zdajesz sobie spraw�, jak wiele zale�y od wyobra�ni? Cza-
sem wystarczy wyobrazi� sobie co� rozlu�niaj�cego, �eby ca�kowi-
cie si� zrelaksowa�. Je�li masz odwa�n� wyobra�ni�, mo�emy zro-
bi� ma�y eksperyment. Zamknij oczy i wyobra� sobie lini� czasu
biegn�c� od ciebie gdzie� w przysz�o��. I tak gdzie� za dwa mie-
si�ce od tej chwili zobacz na tej linii siebie (nie „wyobra� sobie”,
tylko „zobacz”. Wa�ne jest, �eby patrzy�a sposobem „A”, czyli
widzia�a w�asn� sylwetk�). Zobacz siebie, jak le�ysz… nago w moich
ramionach… wstrz�sana spazmami po niedawnych, najbardziej
intensywnych orgazmach, jakie mo�e prze�y� kobieta. Twoje cia�o
powoli zaczyna si� rozlu�nia�… po rozkosznych skurczach, które
bez wytchnienia powtarza�y si� raz za razem. W twoich najbardziej
kobiecych miejscach… pozostaj� jeszcze �lady tego nabrzmia�ego
podniecenia, które powoli… przechodzi w poczucie ogromnego
relaksu… i bezpiecze	stwa. Czujesz przy sobie du�e, m�skie cia�o
(je�li jeste� niewielkiego wzrostu, powiedz „j�drne” albo „gor�ce”),
w które mo�esz si� wtuli�. Dreszcze rozkoszy, które jeszcze przed
chwil� by�y tak intensywne, �e nie mog�a� powstrzyma� si� przed
krzykiem… przechodz� w tych samych miejscach w ca�kowite roz-
lu�nienie. Ca�e twoje cia�o jest cudownie odpr��one i czujesz si� po
prostu fantastycznie! I teraz, z tamtej perspektywy popatrz tu, na
nas, gdy siedzimy tak i wydaje nam si�, �e nic nas nie ��czy. I po-
wiedz, czy po tym eksperymencie nie czujesz si� o wiele lepiej?!

Wa�ne w tym schemacie jest, aby� po niespodziewanym przej�ciu
do opisów erotycznych mówi� zdecydowanie i autorytatywnie. Gdy
zrobisz to w ten sposób, nawet �wie�o poznana i bardzo nie�mia�a
dziewczyna pod��y za Tob�, wyobra�aj�c sobie to wszystko i wcho-
dz�c w stan silnego podniecenia, bez �wiadomo�ci, �e robisz to
celowo. Wbrew pozorom mo�na to stosowa� nawet na samym
pocz�tku znajomo�ci. Dzia�a nie tylko jako trans pobudzaj�cy pod-
niecenie seksualne, ale te� jako wspania�y „lodo�amacz”.
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Rozdzia� 11.

Polski Hitch

Jaki s� cechy samca alfa?

To by�o pierwsze pytanie, jakie zada� Andy ze swojej mównicy.

— Zdecydowanie i m�sko�� — zg�osi� si� Mike.

— OK, co jeszcze?

— Stanowczo�� i przekonanie o swojej warto�ci — powiedzia� nie-
znany mi go�� w �rednim wieku z plakietk� „Mariachi”.

Dobra, tu macie wypisane. To mówi�c, ods�oni� tablic�, na której
by�o 13 PRZYKAZA.

Z�ote zasady samca alfa:
 1. B�d� pewny siebie.
 2. B�d� nieprzewidywalny (planowo spontaniczny).
 3. Planuj swoje dzia�ania (zawsze wiedz, co b�dziesz robi�
w przysz�o�ci).
 4. Prowad� j� i decyduj.
 5. Poruszaj si� w�adczo i powoli.
 6. B�d� pogodny, weso�y i baw si� z ni�.
 7. Wiedz, czego chcesz, i komunikuj to w jasny sposób.
 8. Miej zasady, regu�y i trzymaj si� ich.
 9. B�d� tajemniczy i nieodgadniony.
 10. B�d� dla niej wyzwaniem.
 11. Miej du�o atrakcyjnych kole�anek.
 12. Miej swój �wiat i swoje sprawy.
 13. B�d� PRAWDZIWYM M�	CZYZN
 — samcem ALFA.
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Rozejrza�em si� po sali, wszyscy zapami�tale notowali. Sporo zna-
jomych twarzy. Mike, Greg, Max, kilku bez plakietek, których twa-
rze pami�ta�em z NLS-u. Pierwszy raz zobaczy�em znanego z netu
Tupaka. Mistrza wyrafinowanych porad wyobra�a�em sobie inaczej.
M�ody, szybki w ruchach. Troch� spi�ty, ale nadrabia� to manife-
stacyjn� pewno�ci� siebie. Wszed� spó	niony, przyprowadzaj�c ze
sob� ca�kiem niebrzydk� brunetk�.

Trenerzy stali na �rodku, lustruj�c nas wzrokiem, który mówi�, �e
trzyna�cie przykaza� to ich druga osobowo��. Andy jak zwykle
wygl�da� jak znu�ony rozpustnym �yciem playboy. Lekko kpi�ca
mina, luzacko skrzy�owane ramiona, modne, wyzywaj�ce ciuchy.
O ile Ruchmistrza da�o si� stre�ci� jednym s�owem „sympatyczny”,
o tyle dla Andy’ego w�a�ciwym by�oby „bezczelny”. Ko�ysa� si�
lekko z zestawem s�uchawkowym na uszach, a gdy poruszane by�y
kwestie, w których nie uczestniczy�, zdarza�o mu si� ziewn��. Có�,
takie zachowanie mo�e uchodzi� na sucho tylko uznanemu guru.

Andy pi�� si� po szczeblach kariery �wiata uwodzenia wyj�tkowo
szybko i skutecznie. Fakt, �e by� �onaty i do�� mocno zaanga�o-
wany w prac� w firmie farmaceutycznej, w niczym nie przeszka-
dza� mu by� najaktywniejszym uwodzicielem, trenerem i racjonali-
zatorem. Tak w sieci, jak i w realnym �wiecie. Udziela� prywatnych
lekcji uwodzenia, których cena wci�� wzrasta�a, publikowa� opisy
swoich podbojów, nowe, nietuzinkowe patterny i schematy. Jego
sytuacja pokazywa�a jasno, �e tzw. obiektywne przeszkody w uwo-
dzeniu kobiet to usprawiedliwienia i wymówki. Jasno to precy-
zowa�:

— Rusz dup� jeden z drugim i do boju! Wymówki to shit! Nie
ma z�ych dni i wa�nych spraw! Albo idziesz i si� rozwijasz, albo
trzepiesz konia, ogl�daj�c pornole!

W swojej Akademii Uwodzenia po��czy� ró�ne szko�y: NLS oparty
na SPEED SEDUCTION Rossa Jeffriesa, którego g�ówne has�o to:
„Zaw�adnij jej wyobra	ni�”, MYSTERY METHOD, która uczy�a:
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„Poka� swoj� warto�� i nie zwracaj uwagi na kobiet�, któr� wy-
bra�e�”, oraz BAD BOY STYLE, którego mottem by�o: „Prowad	
i dominuj”. Uzupe�ni� to w�asnymi pomys�ami i rozpocz�� szkole-
nia w zupe�nie nowym stylu. Podstawowa ró�nica pomi�dzy Aka-
demi� Uwodzenia i NLS to praktyka. Trenerzy AU osobi�cie pre-
zentowali swoje techniki i czuwali nad wykonaniem zada� przez
uczniów najpierw w warunkach laboratoryjnych (na kursie by�y
kobiety), potem na ulicy, w galeriach handlowych, a wieczorem
w klubach.

Polski Hitch zas�u�y� na swoj� ksyw�. Alex Hitch, bohater s�yn-
nego filmu Andy’ego Tennanta nie powstydzi�by si� nast�pcy.

Zaproszony do wspó�pracy Zwierzak zupe�nie nie pasowa� do swo-
jej ksywy. By� kulturalny i �agodnie u�miechni�ty. Mówi� mi�kko,
wyrozumiale i jakby troch� urz�dowo. Du�o luzu, ale ca�kowity
brak nutki szale�stwa i �obuzerstwa. Zorganizowany, czujny i nie
mog�em si� oprze� wra�eniu, �e troch� „�liski”. Zreszt� by�a chyba
na ten temat jaka� rozmowa mi�dzy trenerami, bo do�� szybko
zmieni� pseudonim na Angelo.

Na pocz�tku Andy zaserwowa� kawa� o chomiku:

Przychodzi go�� pó	no wieczorem do domu, w�ciek�y, bo nic nie
poderwa�, i krzyczy do syna — Dawaj chomika! — Syn pos�usznie
przynosi zwierz�tko, a ojciec z pasj� zaczyna go owija� ta�m� kle-
j�c�. — Co robisz tato? — pyta syn. Na to wci�� w�ciek�y ojciec —
Sklejam skurwiela, �eby mi si� nie rozpad�, jak go b�d� dyma�!

— Macie wybór — powiedzia�. — Albo wykonujecie wszystkie �wi-
czenia i wychodzicie st�d jako nowi ludzie, albo… chomik!

Zacz�li�my �wiczy� sposoby podchodzenia do kobiet. Trenerzy
pokazywali, dziewcz�ta mówi�y o swoich odczuciach. Zachowanie
ka�dego uczestnika by�o komentowane i poprawiane.

— Brakowa�o mi tu zdecydowania — zdawa�a relacj� Agnieszka,
jedna z zaproszonych.
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— Podchodzi�e�, jakby� chcia� poprosi� o 50 groszy.

— W�a�nie — w��czy� si� Zwierzak — James Bond by tak nie pod-
chodzi�. A poza tym niew�a�ciwy k�t! Mówi�em, zataczasz lekki �uk
i zbli�asz si� pod k�tem oko�o 45 stopni.

— Kurwa, to nie wojsko! — krzycza� Andy do wysokiego, sztyw-
nego chudzielca, który jak na ironi� nosi� identyfikator „Luzak” —
My�la�a, �e po ryju jej chcesz da�!

— Faktycznie, poczu�am si� niepewnie, szed�e� szybko, centralnie
z przodu i zero u�miechu — komentowa�a tym razem Ela, szczup�a
blondynka.

Jednym sz�o lepiej, innym gorzej. Najbardziej pochlebne opinie
zarówno dziewcz�t, jak i trenerów zbiera� Max. Wysoki, postawny,
�ysy, podchodzi� dostojnie i z tajemniczym, uwodzicielskim u�mie-
chem. Zd��y�em go�cia lepiej pozna� podczas NLS-u. Trzydzie-
stokilkuletni pisarz i specjalista od reklamy by� sprawami uwo-
dzenia poch�oni�ty bez reszty. Zna� si� na tantrze seksualnej, NLP
i zalicza� kurs za kursem. Mieszka� sam w centrum Warszawy, wi�c
ch�tnie przyj��em zaproszenie i zatrzyma�em si� u niego.

Zabawa rozkr�ca�a si� na ca�ego. Gdy wi�kszo�� b��dów w podej-
�ciu zosta�a ju� wyeliminowana, zostali�my wyposa�eni w otwie-
racz, który ju� wcze�niej s�ysza�em od Zwierzaka przez telefon:

— Przepraszam, gdybym chcia� ci� bli�ej pozna�, a ty bardzo
chcia�aby� bli�ej pozna� mnie, to co musia�bym powiedzie�?

— To na chwil� zawiesza jej umys� — mówi� Andy. — Co by nie
powiedzia�a, powtarzasz to, robi si� przez chwil� weso�o, a potem
jedziesz tekstem „na opini�”, na przyk�ad: „Wiesz, zadzwonili do
mnie od Ewy Drzyzgi, �ebym wzi�� udzia� w programie o cichych
wielbicielach. Podobno kto� czuje do mnie mi�t� i mam pozna� go
na antenie. Nie mam poj�cia, kto to. Posz�aby� na moim miejscu?”.

— Potem improwizujecie — kontynuowa�. — Je�li powie, �e by nie
posz�a, oskar�asz j� o brak odwagi i fantazji, je�li namawia ci� do
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wzi�cia udzia�u, mo�esz powiedzie�: „A co, je�li to m��czyzna?”.
W ten sposób skierujesz rozmow� na w�a�ciwe, damsko-m�skie tory
i b�dziesz interesuj�cy.

Trenerzy powiedzieli nam jeszcze par� rzeczy o implikacjach, po-
zornych wyborach i paru innych konstrukcjach lingwistycznych.
Wydaje mi si�, �e nikt nie zd��y� si� w tym g��biej rozezna�, kiedy
pad�o has�o:

— To do roboty!

Pojechali�my do galerii Mokotów. Zasili�em grupk� prowadzon�
przez Zwierzaka. Krótki ogl�d i mistrz zaatakowa�. Wygl�da�o,
jakby nawi�zanie kontaktu z nieznajom� kobiet� by�o dla niego tak
naturalne jak poranne mycie z�bów. Z ujmuj�cym u�miechem,
�ami�c wi�kszo�� wt�aczanych nam zasad, podbieg� z ty�u do dwóch
bardzo m�odych dziewcz�t, które ju� nas min��y, �api�c je za rami�,
i po prostu zawo�a�: „STOP!”. By�o to tym bardziej szalone, �e
dziewczyny stawa�y ju� na ruchomych schodach i zastosowanie si�
do ��dania wymaga�o odrobiny akrobacji. ALE ONE PODJ
�Y
TEN WYSI�EK!

— O co chodzi? — pyta�a z u�miechem wy�sza blondynka, kiedy
uda�o si� jej ju� stan�� na pewnym gruncie — Jaki� sonda�?

— Nie, ale mój kumpel, Piter, chce si� was o co� zapyta� — powie-
dzia�, popychaj�c mnie wcale nie dyskretnie w ich kierunku.

— No tak… Gdybym chcia� was bli�ej pozna�, a wy mnie, to co
musia�bym powiedzie�? — wykrztusi�em, ale nie doczeka�em si�
odpowiedzi, bo Zwierzak przerwa� zdecydowanie:

— Dobra dziewczyny, bardzo wam ju� dzi�kujemy, nawet nie wie-
cie, jak przys�u�y�y�cie si� nauce — zgarn�� grupk�, zostawiaj�c
oszo�omione laski, i krótko stwierdzi�:

— Teraz samodzielnie i po kolei. Tylko tekst podstawowy, �adnych
rozwini��. Nie umawiacie si�, nie bierzecie numerów telefonów,
tylko otwarcia!
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Mike, Luzak, Jerry i ja ruszyli�my do akcji. Nie tylko dla mnie by�o
to co� ca�kowicie nowego. Szczególnie Luzak kombinowa�, jak uni-
kn�� podej�cia, wymy�laj�c wymówki typu: „Idzie za szybko”, ale
trener by� nieub�agany.

— Idziesz czy sam mam ci j� przyprowadzi�? — Luzak pami�ta�
moj� konsternacj�, wi�c wola� sam. Prawie z zamkni�tymi oczami
i blady jak �ciana podszed� wreszcie do wskazanego obiektu z zada-
nym tekstem. Mimo widocznych go�ym okiem b��dów w posta-
wie zosta� przez id�c� z zakupami, troch� korpulentn� szatynk�
potraktowany do�� �yczliwie. Wida� by�o nawet, �e ch�tnie kon-
tynuowa�aby pogaw�dk�, gdy ewakuowa� si� tyle� zdenerwowany,
co rozpromieniony. Ka�dy z nas podszed� w sumie do oko�o dzie-
si�ciu kobiet. Na twarzach kursantów wyra	nie rysowa�a si� eufo-
ria, któr� czu�em ju� kilkakrotnie, odk�d rozpocz��em przygod�
z NLS-em.

— Wystarczy, przerwa, spotykamy si� wszyscy w „Parku” o 21 —
pad�a komenda.

Prawdziwa „jazda” zacz��a si� wieczorem. Po odstaniu w kolejce
i wymianie opinii, �e w takim ha�asie nic si� nie da zrobi�, zosta-
li�my przez trenerów zgromadzeni w okolicach kibla. Andy wyko-
na� po kolei kilka podej��, zagaduj�c laski wychodz�ce z toalety.
Mia�o to by� tylko kilka wzorcowych s�ów, ale ponios�o go chyba,
bo z jedn� po oko�o dwóch minutach szeptania do ucha zacz�� si�
ca�owa�. Nie jako� specjalnie nami�tnie, ale wystarczy�o, �eby nas
zszokowa�. W sobotni wieczór ruch by� pot��ny i przez drzwi
kibla p�yn�� w obie strony potok dziewcz�t. Z zaskoczeniem stwier-
dzi�em, �e mimo dudni�cej muzyki nie ma problemów z porozu-
miewaniem si�. Dokona�em odkrycia, �e istotne jest nadanie innej
cz�stotliwo�ci d	wi�kom, a nie g�o�no�� wypowiadanych s�ów. To
w�a�nie nazywa si� sugestywno�ci� mówienia.

Do pierwszej laski zosta�em wys�any na kopach, tzn. Andy tak
mnie popchn��, napieraj�c plecami, �e zast�pi�em drog� dwóm ma-
�olatom. Spojrza�y lekko przestraszone. Z�y pocz�tek, stwierdzi�em
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i chcia�em je przepu�ci�, ale bezwzgl�dny ciemi�zca jedn� r�k�
po�o�y� na moim ramieniu, drug� na ramieniu dziewczyny i z za-
gadkowym u�miechem powiedzia� — Czekajcie, Piter chcia� wam
co� powiedzie�!

Chcia�em mie� trening w terenie, to kurwa mam! Ch�tnie strze-
li�bym go po u�miechni�tym pysku. Nie pozosta�o mi nic innego,
jak wyrecytowa� kwesti�. Dawno nie czu�em si� tak krety�sko,
mówi�c:

— Mam pytanie. Gdybym chcia� was bli�ej pozna�, a wy mnie… —
wygl�da�o, jakby nie zauwa�a�y mojego za�enowania, a skupi�y si�
na tre�ci. Spojrza�y po sobie i wzruszy�y ramionami.

— Nie wiem, co� ciekawego — odpowiedzia�a wy�sza.

Silny u�cisk na ramieniu podczas próby po�egnania si� w tym mo-
mencie u�wiadomi� mi, �e zadanie jeszcze nie zosta�o wykonane.

— „Nie wiem, co� ciekawego”? Naprawd� to bym musia� powie-
dzie�, �eby si� mi�dzy nami nawi�za�a wi�	? Nie wierz�! — tro-
ch� trwa�o, nim zrozumia�y dowcip. Andy pu�ci�, gdy dziewczyny
si� roze�mia�y. Po�egna�em si� i otrz�sn��em jak po bitwie. Chcia-
�em do baru, ale mistrz natychmiast pchn�� mnie w stron� nast�p-
nych obiektów — Jazda, te dwie s� twoje!

— Daj och�on��, zapraszam na browar — oponowa�em.

— Jak ci kopa zapal�, to och�oniesz! Do roboty, bo ci znowu siary
narobi�!

Zrezygnowany podszed�em do nast�pnych, �eby wyrecytowa�
swoj� kwesti�. Posz�o troch� �atwiej i chyba stres zacz�� s�abn��.
Przy pi�tej zacz��em si� tym bawi� i dok�ada� do gotowca w�asne
kwestie. Szóstej, ca�kiem atrakcyjnej, krótko ostrzy�onej blondynce
powiedzia�em, �e moja intuicja podpowiada mi co� na jej temat
i otrzyma�em w nagrod� maila, �ebym móg� pozna� wi�cej szcze-
gó�ów. Potem przesta�em liczy� dziewczyny. Jedna poprosi�a, �e-
bym jej postawi� piwo przy barze. Gdy odmówi�em, odesz�a lekko
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obra�ona, ale po pi�tnastu minutach wróci�a, mówi�c, �e skoro nie
jestem przy kasie, to mi piwo kupi. Odpowiedzia�em ni mniej, ni
wi�cej, tylko �e nie mog�, bo jestem zaj�ty zaczepianiem kobiet.
Pogrozi�a palcem i potem przychodzi�a jeszcze ze trzy razy.

Akcja zacz��a rozwija� si� tak dynamicznie, �e zacz�li�my wzbu-
dza� w klubie zainteresowanie. Niektóre dziewczyny, jak amen
w pacierzu, przychodzi�y w okolice kibla bez �adnej fizjologicznej
potrzeby. Paru kolesi dosta�o od trenerów wizytówki z reklam�
kursów.

Nie wszystkim sz�o jednakowo. Max po jakim� czasie uzna�, �e
to ju� nie jego liga i oddali� si� w inne rejony klubu. Luzak i Gwi-
don wygl�dali na przypadki beznadziejne. Gwidon, m�ody, przy-
lizany blondyn w nienagannie odprasowanym garniturze, sta� obok
Zwierzaka jak przymurowany i patrzy� wzrokiem zdobywcy na
wszystkie dziewczyny po kolei, ale do �adnej si� nie odezwa�. Luzak
wykona� kilka podej��, ale zrobi� to à la genera� Jaruzelski na defi-
ladzie. Wypr��ony jak struna, wojskowym g�osem odszczeka� swoj�
kwesti�, ale niestety zamiast karnego: „Tak jest!” dosta� „zlewk�”.
Zablokowa�o go to i straci� wszelk� aktywno��. Pozostali bawili si�
coraz lepiej. Im bardziej wzrasta�a nasza energia i pewno�� siebie,
tym mniej istotne stawa�o si� to, CO mówimy.

— Zobaczymy, na ile mo�na sobie pozwoli� — stwierdzi� Mike
i podszed� do bardzo �adnej i do�� dostojnie wygl�daj�cej siliko-
nówy — Przepraszam, ale musz� ci co� powiedzie�. Jeste�… niesa-
mowicie wyjebana z pyska!

Mimo ca�ego luzu by�em przekonany, �e przegi��. Chwila konster-
nacji. Zlustrowa�a go od stóp do g�ów i powiedzia�a niepewnie:

— Czy to by�… hm… komplement?

— Sama sobie odpowiedz, wszystko zale�y od tego, na ile umiesz
go przyj�� — Mike jecha� na pe�nym gazie.

— No, musz� stwierdzi�, �e by�o to oryginalne. Nigdy jeszcze nikt
mi tak nie powiedzia�.
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Zrozumia�em po raz kolejny, �e wi�kszo�� ogranicze� zostaje za-
projektowana w naszych umys�ach. Tak naprawd� bardzo niewiele
rzeczy jest niemo�liwych. Osobi�cie waham si�, czy w ogóle istniej�,
ale to ju� mój prywatny pogl�d. W ka�dym razie w tym momen-
cie, przybijaj�c z Mikem pi�tk�, byli�my totalnie alfa! A jednak,
gdy j� ujrza�em, zawaha�em si�. Dziewczyna stoj�ca nieopodal
z kol� w r�ce naprawd� przypomina�a mi mi�o�� z ósmej klasy.
D�ugie, czarne pukle w�osów, sko�ne oczy, niewyzywaj�ca, kobieca
sylwetka. To nie by� nawrót strachu, by�em w tej chwili pozba-
wiony jakichkolwiek oporów, a raczej przyp�yw nostalgii. Do tej
dziewczyny chcia�em podej�� w zupe�nie innym celu ni� trening.
Moje niezdecydowanie od razu zauwa�y�a Ela, jedna z zaproszonych
dziewcz�t, które dzielnie pomaga�y trenerom w tym specyficznym
rodzaju przepoczwarzania larw w motyle.

— Pogadam z ni� chwil�, podejd	, jak dam zna� — powiedzia�a
i zacz��a gaw�dzi� z moj� wybrank�. Za chwil� zawo�a�a mnie,
mówi�c — Natalia chce ci� pozna�. Opowiedzia�am jej o tym, jak
mój brat k�óci si� ze mn�, twierdz�c, �e uroda nie jest u kobiety
najwa�niejsza. Wiesz, ona ma to samo zdanie co ty.

— Witaj Natalio — z bliska by�a jeszcze bardziej atrakcyjna i troch�
si� spoci�em, podaj�c jej r�k�. Widzia�em ju� wielokrotnie, �e na-
prawd� pi�kne kobiety w takich miejscach du�o cz��ciej siedz� same
ni� ich bardziej przeci�tne kole�anki. Uroda powy�ej 7 raczej
deprymuje, ni� przyci�ga. Ruchmistrz twierdzi, �e podstawowym
powodem, dla którego kobiety akceptuj� ten ostracyzm, a ka�da
ósemka stara si� wygl�da� jak dziesi�tka, jest walka genów. Wielka
uroda odstrasza s�abszych, którzy maj� potencjalnie s�absze geny,
jak nastroszony grzebie� samicy warana mniejszych zalotników.

— Mi�o ci� pozna�. Skoro mamy podobne pogl�dy, to mo�emy
zamieni� par� s�ów.

— Zostawiam was samych — po angielsku zmy�a si� Ela. — Przyjd	
potem opowiedzie�, jak by�o.
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Natalii jako� nie przeszkadza�o, �e zabrzmia�o to zbyt oczywi�cie,
i u�miecha�a si� do mnie wyczekuj�co. Czu�em, �e niepotrzebne mi
s� wyrafinowane otwieracze. Powoli i sugestywnie powiedzia�em
po prostu:

— JAK LECI?

Dziwne, jak zmys�owe i osobiste mo�e by� takie proste pytanie.
Spojrza�a wzrokiem oswojonego go��bia, a ja nie czu�em potrzeby,
�eby udowadnia�, �e jestem jastrz�biem. Zdecydowanie bardziej
ci�gn��o mnie, �eby otoczy� j� skrzyd�em ni� porwa� w locie. Tro-
ch� si� ba�em, �e us�ysz� „wporzo” lub co� w tym stylu. Nie chcia-
�em, by go��b zaskrzecza� sroczym g�osem.

— Ogólnie nie	le, cho� twoja siostra powiedzia�a, �e wygl�dam na
smutn� i samotn�. Te� masz takie wra�enie?

Mia�em ochot� powiedzie� jej, �e wygl�da jak natchnienie poetów
i marzenie czterdziestolatka, chcia�em prosi�, �eby wzi��a mnie za
r�k� i odlecia�a ze mn� na szczyt Parnasu, ale zasad uwodzenia prze-
strzega� trzeba z jednego, podstawowego powodu — one dzia�aj�!

— Nie wiem — odpowiedzia�em po chwili zastanowienia. — Bar-
dziej interesuje mnie, �e chyba do�� dobrze si� czuj� w twojej bez-
po�redniej obecno�ci. Czekaj, sprawdzimy, czy to rzeczywi�cie
twoja zas�uga. Hej! — zawo�a�em do przechodz�cej dziewczyny. —
Mog�aby� tu stan�� na chwil�? Musz� przeprowadzi� ma�y ekspe-
ryment.

Zacz��em powoli przesuwa� si� w kierunku Natalii i z powrotem do
stoj�cej grzecznie uczestniczki do�wiadczenia, analizuj�c g��boko
w czyjej blisko�ci czuj� si� lepiej. �ywo zainteresowana czeka�a na
werdykt.

— Có�, ci��ko stwierdzi�. Jak znowu to poczuj�, to ci powiem.

— Szkoda… — nostalgiczna nutka w jej g�osie by�a naprawd� za-
skakuj�ca. Go��bek potulnie po�o�y� dzióbek na ramieniu wi�k-
szego ptaka, cho� ptak troch� dzioba� i dra�ni�. Odlecia�y resztki
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jastrz�bia. Dwa pocztowe go��bie zawirowa�y z dzik� iluminacj�
dyskoteki. Czu�em, �e bardzo chc� spotka� si� z ni� w innym miej-
scu i czasie.

— Bardzo chc� spotka� si� z tob� w innym miejscu i czasie — po-
wiedzia�em, �ami�c wszystkie zasady.

Wzi��em jej numer telefonu i po prostu wyszed�em z lokalu.

Nigdy nie zadzwoni�em.

Nie mog�em pozwoli� sobie na uczucia.

I nie chcia�em.
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Poradnik 9.
O czym rozmawia�, czyli hipnotyczne metody

zmiany stanów umys�u — cz��� trzecia
O czym rozmawia�, czyli hipnotyczne metody zmiany stanów umys�u

CZTERY POZIOMY UMYS�U

Na pocz�tku oczywi�cie musisz wymy�li� jakie� wprowadzenie
w temat. Na przyk�ad:

Wiesz, jednym z moich najbardziej ulubionych hobby jest wnikliwa
obserwacja kobiecego umys�u. Wi�kszo�� m��czyzn szowinistycz-
nie twierdzi, �e to zupe�nie niemo�liwa do zg��bienia materia.
Ja jednak zauwa�am ró�ne prawid�owo�ci. Zaobserwowa�em na
przyk�ad, �e ka�da kobieta funkcjonuje na czterech poziomach
umys�u. (Zamknij si�, niech ci� prosi o wyja�nienie). OK. Na pierw-
szym poziomie umys�u my�lisz o wszystkich tych przyziemnych
sprawach, z którymi ka�dego dnia wszyscy musz� si� zmierzy�.
Musisz pój�� do pracy lub na uczelni�, odebra� auto z naprawy,
PÓJ� DO SWOJEGO CH�OPAKA, KTÓRY JU� CI
 TROCH

NUDZI, nakarmi� kanarka i takie tam. Wiadomo. Nie da si� uciec
od spraw dnia codziennego.

Drugi poziom umys�u ju� nie jest taki oczywisty. To poziom kon-
wenansów i stereotypów. Na tym poziomie my�lisz o tym wszyst-
kim, co wydaje si�, �e jest twoje w�asne… zro�ni�te nieroz��cznie
z twoj� natur�… A tak naprawd� zosta�a� tego nauczona przez
ró�ne spo�eczne uwarunkowania. Masz tak zwane… zasady.
Wiesz, co wolno, a czego nie. Wiesz, co wypada, a czego nie wy-
pada robi�. Co powinien, a czego nie powinien robi� twój ch�o-
pak, na co mo�na sobie pozwoli� w kontaktach z m��czyznami.
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Wiesz, co na ten temat powiedzia�yby kole�anki, rodzina, czasopi-
sma kobiece. Na przyk�ad: „Nie chodz� do �ó�ka na pierwszej
randce” albo „Nie zadaj� si� z �onatymi”. Nie zastanawiasz si�
nad tym, �e wpojono ci takie przekonania, nie podaj�c przyczyn.
My�lisz po prostu, �e masz je od zawsze, i zwykle wed�ug nich
post�pujesz. A gdy czasem zdarzy ci si� z�ama� jaki� stereotyp,
mo�esz nawet czu� si� winna. Wiesz, jak to jest, ka�dy ma swój
ma�y, skonwencjonalizowany �wiat.

Trzeci poziom umys�u nazywam poziomem przyzwyczaje	. My�lisz
tu o tym wszystkim, czego — jak ci si� wydaje — pragniesz.
Wiesz… rzeczy znajome wydaj� si� by� bezpieczne. By� mo�e
s�dzisz, �e twoim najwi�kszym marzeniem jest… hm… wysoki
blondyn w szybkim samochodzie, domek w górach i seks dwa razy
w tygodniu przy d�wi�kach Vivaldiego. Z tego w�a�nie poziomu
bierze si� przekonanie, �e podoba ci si� jaki� okre�lony typ m��-
czyzny, i zdziwienie, �e nagle kto� ca�kowicie do tego typu niepa-
suj�cy wzbudza twoje po��danie.

Pomy�l, czym ró�ni si� to, czego — jak s�dzisz — pragniesz, od
tego, co da�oby ci PRAWDZIW� rozkosz i niewyobra�aln�, ma-
giczn� przyjemno��? Albo inaczej. Gdyby� mog�a przez dwa tygo-
dnie robi� absolutnie wszystko, co zechcesz, z ca�kowit� pewno�ci�,
�e nikt nie b�dzie ci� ocenia�, ��cznie z zaspokajaniem najbardziej
wyrafinowanych fantazji, to… robi�aby� troch� inne rzeczy ni�
zazwyczaj, prawda? I tu wchodzimy na czwarty poziom.

Istnieje takie tajemne miejsce w umy�le, gdzie przechowujesz
swoje najlepsze wspomnienia, marzenia, dzikie fantazje. Fantazje,
o których nie powiedzia�aby� nawet najlepszej kole�ance. Ró�ne
naturalne, przej�te w genach cechy, które sprawiaj�, �e przyci�-
gasz gor�ce m�skie spojrzenia nawet bez porannego makija�u.
Jednak spo�ecze	stwo narzuca ci ró�ne role do wykonania, w wyni-
ku czego cz�sto jeste� zmuszona, �eby schowa� te wszystkie ��-
dze i fantazje do tego tajemnego miejsca i trzyma� je tam uwi�-
zione. Wiesz, o czym mówi�. W twoim ciele s� takie o�rodki
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odczuwania przyjemno�ci, �e gdyby je wszystkie uaktywni�, to
jedynym, co by ci� powstrzymywa�o, by�oby to, ile przyjemno�ci
jeste� w stanie wytrzyma�!

I czasem zadaj� sobie pytanie, jak to jest, �e w towarzystwie niektó-
rych osób zaczynamy o tym my�le�. Po prostu umieszczasz tego
m��czyzn� (GDS) w tym miejscu w umy�le i zaczynasz o nim my-
�le� jak o kim�, z kim wspólnie chcesz zwiedza� t� krain� przy-
jemno�ci. I widzisz t� twarz, s�yszysz ten g�os i czujesz, �e mo�esz
prze�y� najwspanialsz� przygod�.

Bo jakby to by�o, gdyby wszystkie te ��dze, fantazje, wspania�e
i niezaspokojone potrzeby wydosta�y si� na zewn�trz, g�odne oraz
spragnione, i zacz��y wype�nia� twoj� codzienno��! Razem z tym
wyj�tkowym m��czyzn� dajecie sobie niespotykane wcze�niej
doznania! Codziennie, mocno, bez jakichkolwiek zahamowa	.
I im bardziej czujesz si� z nim zwi�zana, tym g��bsze pok�ady
przyjemno�ci udaje si� wam odkrywa�!

Ten pattern Ross Jeffries okre�li� jako „bomb� atomow� w arsenale
uwodziciela”. Rzeczywi�cie, je�eli odpowiednio zaindukujesz trans
podczas mówienia o trzech pierwszych poziomach, to skutek ca�o-
�ci mo�e przerosn�� Twoje oczekiwania. Stosowanie tego patternu
jest ZAKAZANE przy przelotnych romansach! U�ywaj go w ca�o�ci
tylko wtedy, gdy planujesz zwi�zek!




