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8.
Jak zyskaÊ pewnoĂÊ siebie
na bazie przeszïoĂci?

Bardzo modne od jakiegoĂ czasu sÈ hasïa, jakoby wszystkie zasoby
potrzebne do uwodzenia i zyskiwania pewnoĂci siebie byïy juĝ w Tobie. Moim zdaniem to pewnego rodzaju uproszczenie. Nie sÈdzÚ, ĝebyĂ wszystko miaï w sobie tylko dlatego, ĝe jesteĂ mÚĝczyznÈ, i ĝeby
byïo to zapisane w Twoim DNA. ByÊ moĝe w prehistorii tak byïo, ale
ĝyjemy w spoïeczeñstwie i do sprawnego poruszania siÚ w nim nie
wystarczÈ nam tylko instynkty zwierzÚce (choÊ sÈ one przydatne).
Niemniej dziÚki odpowiednim technikom hipnotycznym masz dostÚp do wiÚkszego repertuaru swoich wewnÚtrznych zasobów. Uĝyjemy
ich, abyĂ wydobyï ze swojej przeszïoĂci elementy swoich sukcesów,
które stanÈ siÚ fundamentem Twoich umiejÚtnoĂci.
Ć WICZENIE NR 5. Kreowanie fundamentu pewności siebie w podświadomości
Zmiana historii osobistej
1. Wypisz kilka sytuacji ze swojej przeszïoĂci (mogÈ byÊ podobne do
tych z Êwiczeñ 4. i 5.).
2. W kontekĂcie kaĝdej z nich zadaj sobie pytanie, jakich zasobów
i umiejÚtnoĂci byĂ potrzebowaï w tamtej sytuacji, ĝeby przejĂÊ jÈ
na luzie, a jakich wtedy nie miaïeĂ, np. spokój, pewnoĂÊ siebie,
odwaga, kreatywnoĂÊ itd. (minimum 3).
3. W jakich sytuacjach w swoim ĝyciu czuïeĂ te stany lub emocje?
(JeĂli nie pamiÚtasz, to wyobraě sobie siebie w przyszïoĂci, gdy juĝ
masz te umiejÚtnoĂci lub stany emocjonalne).
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4. PrzenieĂ siÚ do momentu 5 minut przed tÈ sytuacjÈ w przeszïoĂci,
wyobraě to sobie SZCZEGÓOWO, poczuj, ĝe masz te umiejÚtnoĂci
i stany emocjonalne, np. spokój, luz, pewnoĂÊ siebie. „Przeĝyj” kilkakrotnie tamtÈ sytuacjÚ z przeszïoĂci, majÈc juĝ zupeïnie inne moĝliwoĂci i czujÈc inne, lepsze emocje. Skoncentruj siÚ na tym silnie.
5. Dojdě w wyobraěni do bieĝÈcej chwili, zaobserwuj, jak zmieniajÈ siÚ
Twoje obecne emocje i postrzeganie przeszïoĂci, potem wyrusz ku
przyszïoĂci i przekonuj siÚ, jak Twoja przyszïoĂÊ staje siÚ duĝo lepsza.
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9.
Jak zaczÈÊ stawaÊ siÚ
naturalnym uwodzicielem?

Poradnik ten ma Ci pomóc w tym, ĝebyĂ staï siÚ kimĂ, dla kogo naturalne jest obcowanie z kobietami. PrzedstawiÚ tutaj jeszcze jedno
Êwiczenie, które przyspieszy Twoje stawanie siÚ facetem, dla którego
normalne i naturalne jest intymne obcowanie z kobietami.
Ć WICZENIE NR 6. Zacznij stawać się naturalny w kontaktach z kobietami
1. Wyobraě sobie sytuacjÚ z przeszïoĂci, gdy Ăwietnie poszïo Ci z jakÈĂ
kobietÈ. PomyĂl, jaki byïeĂ zrelaksowany, wyluzowany, zabawny,
intrygujÈcy, seksualny, rozegraïeĂ prawidïowo caïÈ randkÚ i przespaïeĂ siÚ z tÈ cudownÈ kobietÈ.
2. W ten sam sposób „przeĝyj” w przeszïoĂci jeszcze 4 inne, podobne
sytuacje.
3. Przejdě szybko przez tych 5 sytuacji jak w jednym filmie i odczuj,
jak rodzi siÚ w Tobie ĂwiadomoĂÊ dawnych sukcesów. Zauwaĝ,
jakie to teraz dla Ciebie naturalne, ĝe przeĝyïeĂ w ĝyciu sporo doĂwiadczeñ z kobietami.
4. Obserwuj w wyobraěni, jak to kiedyĂ byïo, jak juĝ to umiaïeĂ, potrafiïeĂ podrywaÊ kobiety, i ze spokojem zacznij patrzeÊ w przyszïoĂÊ jak na kontynuacjÚ procesu stawania siÚ jeszcze lepszym
w kontaktach z kobietami.
To zupeïnie coĂ innego niĝ uczenie siÚ czegoĂ nowego —
to tak, jakbyĂ juĝ coĂ umiaï i teraz tylko sobie to przypominasz. To przyspiesza proces stawania siÚ mÚĝczyznÈ naturalnie uwodzicielskim.
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