
1) JAK POZNAĆ KOBIETĘ ?  

Twoje zachowanie ma znaczenie  

 

 

Jeśli do tej pory nie masz jeszcze swojej partnerki oznacza to że masz problemy i musisz 

sobie to uświadomić i coś zmienić. Ten rozdział  jest dla Ciebie oraz rozwiązuje Twój 

problem. Musisz zadać sobie podstawowe pytania:  

 

• Jesteś rozrywkowy ? ( wychodzisz do kina, restauracji, kawiarni )  

Więc kiedy ostatnio byłeś ? ( w tym tygodniu, miesiącu )  

 

• Lubisz spacery ? ( wycieczki, zwykły spacer po mieście )  

Więc kiedy ostatnio byłeś ? ( w tym tygodniu, miesiącu )  

 

 

• Może wolisz spędzać czas tylko w domu ?  

 

Każde z tych pytań ma znaczenie, jeśli chcesz znaleźć swoją kobietę albo może już ją masz 

staraj się nie wprowadzać rutyny w wasze życie. Po prostu powinieneś się ruszyć i zacząć 

któryś z powyższych punktów wykonać nawet dziś, tak właśnie dziś tak niespodziewanie. 

Druga sprawa, jesteś odważny ?  

No właśnie to powiedz mi dlaczego nie podejdziesz do dziewczyny która Ci się podoba na 

ulicy ? Nic nie tracisz , a możesz tylko zyskać. To tak jak dałbym Ci 100zł weźmiesz ?  Jeśli 

widzisz że idzie kobieta która Ci się podoba po prostu podejdź i się przedstaw: „ Dzień dobry 

nazywam się ..  Chciałbym Panią zaprosić na kawę i porozmawiać „  Takie zdanie dosłownie 

nic Cię nie kosztuje a sprawiasz wrażenie na odważnego mężczyznę. Sam doskonale wiesz 

czy tak kiedykolwiek zrobiłeś, jestem pewny że pytając 10 kobiet, 3 się zgodzą  ( 



najprawdopodobniej będzie to więcej ) . Czemu tak myślę, bo dziś odwaga jest rzadką cechą , 

dzisiaj w modzie pisanie na portalach internetowych czy tam szukanie kobiet. A tutaj od razu 

dostajesz punkty za to że jesteś odważny.  

W ciągu 3 dni masz to zrobić.  

I pamiętaj że nie wszystko się udaje za pierwszym razem dlatego nie ma co się poddawać 

nawet jeśli Ci 10 kobiet odmówi, do tej pory nie robiłeś tak i nic z tego nie było a teraz 

zmienisz siebie. Jest jeszcze jedna sprawa, jeśli do tej pory nie miałeś kobiety albo rzadko z 

nimi rozmawiałeś to nie będziesz duszą towarzystwa, tego musisz się nauczyć. Ale spokojnie 

krok po kroku pokażę Ci jak to zrobić.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozmowa, to już Dla Ciebie żaden problem  

 

 

Pewnie miałeś kiedyś problem braku tematów przy rozmowie, sam wiesz jak szybko robi się 

niezręczna sytuacja, podam Ci listę która Cię przed tym uchroni i będziesz musiał do niej 

wracać. Na początku rozmowy pamiętaj abyś powiedział kilka zdań o sobie ( Ty musisz 

zacząć) Pamiętasz jesteś odważny. Najlepiej powiedzieć kim jesteś , czy się zajmujesz, co 

lubisz robić , jak jest Twoja pasja, hobby , jak spędzasz wolne chwile.  Trzeba opowiedzieć 

swoje życie i kilkunastu zdaniach, tak żeby nie była to chaotyczna odpowiedź tylko 

przemyślane, spokojne zdania.  

Ważne:  

 

- Kobiety wprost uwielbiają mówić o sobie, musisz dać jej na to szansę. Gdy już się 

odpowiednio przedstawisz to poproś ją o to samo. Tu jest twoja szansa Musisz bardzo 

uważnie słuchać ! ( Jeśli nie potrafisz naucz się , to bardzo ważne).  Otrzymasz w tym 

momencie kilka zdań od Niej o bardzo ważnych sprawach w jej życiu , kim jest, co robi, 

hobby.  Tutaj musisz rozwinąć Ty jej odpowiedzi nikt za Ciebie tego robił nie będzie, mówi do 

Ciebie że interesuje się modą, to powiedz że ładnie wygląda ( tylko nie przesadź jeden 

komplement w zupełności wystarczy ) dopytaj co tak naprawdę jej się podoba, jaki ma styl , 

trzeba pamiętać, nie może to być monolog staraj się wtrącać swoje zdania że „ Zgadzam się z 

Tobą , też lubię zakupy robić w galerii, ostatnio byłem nawet w zeszłym tygodniu”. Powie Ci 

że lubi pływać , to musisz dopytać jakim stylem pływa, od kiedy tak zaczęła te sport uprawiać 

, czy na wakacje też woli jechać nad wodę.  Pamiętaj ja chce Cię nauczyć żeby do każdej 

odpowiedzi którą usłyszysz masz automatycznie poruszać ten temat, tu jest cały sekret, po 

prostu dopytywanie się. Tak Ci powiedziałem załóżmy że usłyszysz 5 zdań to pamiętaj żeby 

nie poruszać wszystkich na raz ani nie zasypywać gradem pytań tylko spokojnie. Najbardziej 

prawdopodobne że po maksymalnie 3 takich zdaniach znajdziecie wspólny temat i problem 

się rozwiąże wtedy zachowujesz w pamięci 2 pozostałe odpowiedzi na „ czarną godzinę ”.  



Warto też zwrócić uwagę na pytania, które zadajesz, złym pomysłem jest powiedzieć „ a ty ?”  

lepiej zadać całe pytanie. Zawsze mów pełnymi zdaniami.  

Tematy które warto poruszać:  

 

- Wygląd  

- Zdrowie 

- Zainteresowania 

- Muzyka 

- Filmy  

- Spędzanie wolnego czasu 

- Co bardziej woli „ to czy to i dlaczego ”  ( Imprezy, czy może wolisz spędzić ten czas w 

restauracji, Lubisz wstawiać rano czy spać dłużej )  

- Gotowanie 

- Podróże  

- Sport 

- Książki  

- Inspiracja  

- Marzenia 

- Znajomi 

- Miejsca do których chce wrócić  

- Jaki ceni zalety  

 

 

 



Tematy które omijaj:  

 

- Byli partnerzy 

- Rodzina 

- Polityka 

- Praca  

 

 

Wszystkie tematy musisz rozwijać jak tylko umiesz, zawsze wtrącać swoje spostrzeżenia co 

myślisz i zadać konkretne pytanie. Nic w stylu :         „ Powiedź mi coś o sobie ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zacznij wyglądać 

 

 

Teraz trzeba popracować nad sobą, pewnie pamiętasz „ Jak Cię widzą tak Cię piszą ” Dlatego 

trzeba zacząć wszystko od nowa. Jaką masz fryzuję ? ( jesteś zadowolony ? ) A może trzeba 

zmienić na coś na topie, idź do fryzjera i zamiast mówić : tak jak zawsze, powiedź chce 

nowocześnie, nie wiesz do końca jak? Popatrz na celebrytów zrób zdjęcie i pokaż fryzjerowi. 

Bardzo ważne jest również to jak się ubierasz, czy jak wychodzisz z domu to idziesz w 

wyciągniętych dresach czy zakładasz coś bardziej eleganckiego , a czy jak idziesz na randkę to 

zakładasz bluzę czy koszulę ,marynarkę. Idź do sklepu doradź się pani, co najbardziej by na 

Tobie pasowało i kup, a zobaczysz że inaczej będą patrzeć wszyscy na Ciebie.  Musisz zmienić 

styl jeżeli jeszcze takiego nie masz na bardziej elegancki dobra koszula , spodnie i buty. Jak 

dbasz o higienę ? Jak wyglądają Twoje zęby ? Może trzeba wybielić , zmienić pastę, częściej 

myć zęby, To prawda uśmiech jest bardzo ważny a gdy się uśmiechasz to każdy zauważa 

Twoje zęby , dlatego musisz zacząć dbać. Kolejna sprawa to zapach, używasz perfum ? To 

zacznij każdy zwraca uwagę na zapach, nawet zauważ ze w sklepach, drogeriach są po to aby 

klient czuł się lepiej, wniosek jest prosty, perfumy zwracają uwagę a to jest Ci niezbędne, 

ponadto  ludzie lepiej się czują w towarzystwie osoby która ładnie pachnie, wygląda , jest 

zadbana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pewność siebie 

 

 

To jak się zachowujesz podczas rozmowy, czy kontaktu z innymi ludźmi ma bardzo duże 

znaczenie na to czy poznasz kogoś ciekawego czy nie, już Ci tłumaczę. Jak myślisz gdzie 

będzie dwóch mężczyzn to kobieta wybierze tego który zachowuje się kulturalnie, jest miły, 

szarmancki, czy wybierze mężczyznę który przeklina , nie zna zwrotów grzecznościowych ? 

Musisz zwrócić uwagę czy zwracasz się jako dżentelmen, oto kilka przykładów na które 

musisz zwrócić uwagę:  

- Zwracaj się szarmancko ( słucham, proszę, - zamiast „ co ”) 

- Nigdy ale to nigdy nie udawaj kogoś kim nie jesteś  

- Pamiętaj że mężczyzna umie komuś przyznać rację i widzi swoje błędy 

- Nigdy nie wyjawiaj powierzonych Ci tajemnic, ani tego typu spraw 

- Musisz mówić prawdę i zdawać sobie sprawę że kłamstwa zawsze wchodzą na jaw prędzej    

czy później 

- Pamiętaj że kobiety lubią jak mężczyzna jest zdecydowany, a nie jak nie umie podjąć decyzji 

sam, to bardzo ważne, jest to podstawą związku, tylko żebyś dobrze mnie zrozumiał nie 

chodzi o dominację ale o to że jeśli pytasz kobiety czy idziemy do restauracji czy do kawiarni, 

to zaraz za tym ma kryć się drobna sugestia że jednak lepiej będzie jak pójdziemy do 

restauracji, ponieważ, ma dobre opinie, mają pyszne jedzenie i itp.., Pamiętaj składasz 

propozycję ale zaraz za tym proponujesz który wybór będzie lepszy, wyjdziesz na odważnego 

mężczyznę który wie czego chce. 

- Kobiety uwielbiają komplementy ale nikt nie lubi ich w nadmiarze pamiętaj, jeden 

komplement wystarczy, ale nie typu : ślicznie dziś wyglądasz bo on zupełnie nic nie znaczy, 

komplement musi coś podkreślać , coś co jest ważne dla kobiety, np., ładnie wyglądasz w 

tym makijażu ( robiła go pewnie z pół godziny, więc chce żebyś to zauważył )  

- Bardzo ważna sprawa musisz myć punktualny, zawsze. Jeśli wychodzi nieprzewidziana 

sytuacja to trzeba uprzedzić osobę z którą się spotkasz 



 


