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1. Co sprawia, że kobiety pociąga pewien określony rodzaj mężczyzn i jak się stać takim 

mężczyzną ? 
  
Dowiesz się co tak naprawdę działa na kobiety i jak ty możesz to wykorzystać do swojej 
zmiany, jakie cechy mężczyzny sprawić mogą, że kobieta będzie jak pod wpływem Twego 
czaru ...  
  
2. Jak   rozpocząć   konwersację   z nieznajomą kobietą w każdym możliwym miejscu. 
Dowiesz się gdzie można uwodzić kobiety i które miejsca się do tego nadają lepiej, a które 
gorzej , poznasz specyfikę tych miejsc, sposoby w jakich możesz skutecznie i owocnie 
rozpocząć i kontynuować znajomość z kobietą. 
Wbrew pozorom możesz zacząć rozmowę nawet w windzie, na poczcie i w WC (damskim) 
lub jadąc samochodem po ulicy, miałem sukcesy we wszystkich tych miejscach. A SKORO 
JA MIAŁEM TO CZEMU NIE MIAŁBYŚ MIEĆ I TY ?  
  
3. Jak odwracać szablonowe role w uwodzeniu, które nakazują mężczyźnie zabiegać o 

kobietę. 
Zwyczajowo mężczyzna zabiega o kobietę na różne sposoby, a kobieta wyraża lub nie 
aprobatę. To przestarzałe. Damy Ci techniki, przekonania i umiejętności, abyś stał się takim 
mężczyzną, żeby to kobieta zabiegała. Zadaj sobie pytanie - kiedy kobieta będzie zabiegać o 
Ciebie ?  Odpowiem Ci - wtedy kiedy w jej oczach będziesz tak wartościowy, atrakcyjny i 
unikalny, że zrobi wszystko, żeby Cię nie stracić. 
  

4. Jakie są największe błędy 

mężczyzn, którzy próbują 

poderwać kobietę i robią to 

bezskutecznie. 
U nas dowiesz się jakie są  wszystkie 
NAJWAŻNIEJSZE błędy jakie 
popełniają mężczyźni z kobietami. 
Ale unikanie błędów to nie wszystko, 
dowiesz się co i jak robić, żeby robić 
dobrze. 
  
 

 

5. Jak możesz właściwie i owocnie odczytywać sygnały zainteresowania, które kobiety 
wysyłają pod Twoim adresem? 
Czy wiesz, że ponad 90% mężczyzn błędnie interpretuje sygnały kobiet ? Nie potrafią z dużą 
pewnością określić czy kobieta jest nimi zainteresowana czy nie. Czy rozmawia tylko z 
grzeczności czy jest napalona. Wahają się i kobieta to czuje. Czy chciałbyś stać się takim 
facetem, który wie ... I wie także co robić w różnych sytuacjach ? 
  



6.Jak skutecznie podrywać kobietę, którą jest ze swoim partnerem (Tak! Wbrew pozorom 
jest to możliwe,  wg statystyk tylko 30 % kobiet w związkach jest szczęśliwych ) 
Kiedyś być może dałbyś sobie spokój w takiej sytuacji, ale teraz już wiesz, że ok. 70% kobiet 
w związkach jest w tzw. hibernacji, czeka na pojawienie się innego, lepszego partnera. Czemu 
nie miałbyś być to Ty, jeśli wiedziałbyś jak to wysondować i przeprowadzić ?  
  
7.Jak radzić sobie z kobietami, które chciałyby  w ostatniej chwili odwoływać randki? 
W życiu będziesz miał do czynienia z różnymi typami kobiet, będą takie co się spóźnią 
godzinę, będą i takie co odwołają spotkanie 15 minut przed czasem. Zwykły facet reaguje 
nerwowo i jest wkurzony. Wtedy przegrywa. Nauczymy Ciebie co robić w takich sytuacjach, 
jak nie dopuszczać do takich kobiecych zachowań, jak sobie z tym radzić już po fakcie.  
  
8.Jak szybko budować zaufanie z nowo poznaną 

osobą i sprawiać, że będzie miala wrażenie, jak 

gdyby znała Cię od wielu lat? 
Zaufanie możesz budować na kilka różnych sposobów. 
Słowami i czynami. Chcesz wiedzieć jak można to robić 
szybko  ? 
  

9. Nauczymy Cię jak skutecznie budować napięcie 

seksualne z kobietą, 
Jeżeli chcesz jednonocnej przygody albo nie tracić czasu 
to musisz wiedzieć jak właściwie i szybko stworzyć 
napięcie seksualne między Tobą a kobietą, jednocześnie 
nieprzekraczając granic jej komfortu. Nie wiem czy 
potrafisz sobie wyobrazić jak po naszym szkoleniu w 
czasie spotkania w zwykłej rozmowie zmysłowo i 
namiętnie pobudzasz emocje kobiety.  Już nigdy nie 
dopuścisz do tego, że kobieta wracała sama do domu 
żałując, że  miała tak mało czasu, a ty nie zdążyłeś stać 
się jej fantazją tej nocy. 
 
10. Jak sprawić, by kobieta pamiętała Cię przez całe swoje życie ? 
Definitywnie powinieneś być w pełni przekonany, że to co dajesz jej jest naprawdę 
wyjątkowe i mimo iż możesz nie być mężczyzną, który wypełni jej codzienność na pewno 
będziesz mężczyzną, który da jej to o czym zawsze marzyła. Nie będziesz przekonywał jej do 
niczego, nie będziesz wymuszał na niej rzeczy, których nie chce robić, a w zamian dasz jej 
wolność i wybór. Nie będziesz miał wobec niej żadnych oczekiwań, a w zamian będziesz 
gotowy przeżywać wszystko to co stoi otworem przed wami. 
  
11. Jakie tematy poruszać i o czym   rozmawiać, aby   wywoływać w kobiecie 

niezapomniane emocje, które będzie kojarzyć z Tobą? 
Podczas rozmowy z kobietą są tematy lepsze i gorsze, a konkretniej - są tematy właściwe i 
niewłaściwe w danym czasie i miejscu. Nie chcesz być niewprawnym mężczyzną, który w 
klubie kobiecie opowiada historie o pogromach żydów w czasie wojny. Nauczymy Cię jakie 
tematy poruszać z kobietą i kiedy, abyś mógł wraz znią kierować się ku bramom raju 
namiętności. 
  
12. Nauczysz się kontrolować swoją mowę ciała, ton głosu w taki sposób by być cały czas 

atrakcyjnym w oczach kobiet 



Prawdopodobnie ok. 90% Twojej komunikacji z kobietą to Twoja mowa ciała, mimika 
twarzy, ton głosu, ekspresja. Czyli naprawdę mniej jest na początku istotne co mówisz, lecz 
istotne jest to jak mówisz i dokąd prowadzisz. Staniesz się mężczyzną, który wie do czego 
zmierza z kobietą, nie traci swojego i jej czasu oraz wie jak poprowadzić kobietę. Jest po 
prostu tym właściwym ... 
  
13. Jak zbudować silną więź emocjonalną z nowo poznaną kobietą? 
Nauczysz się opowiadać historie i doświadczenia ze swojego życia w takiej chronologii i tak 
odpowiednio dobrane, że w Twojej rozmówczyni wywołasz wrażenie jakbyście się znali całe 
życie. Czy potrafisz sobie wyobrazić jak to buduje między wami poczucie połączenia i więzi 
emocjonalnej ? 
  
14.  Jak przechodzić naturalnie do kontaktu fizycznego z kobietą, 
Eskalacja kontaktu fizycznego powinna być płynna i stopniowa, większość ma z tym kłopot 
np. nie dotykając kobiety w czasie randki, a potem od razu próbując ją pocałować (na dodatek 
nie wyczuwając właściwego momentu, o czym wyżej pisałem). Inni wytrwale posuwają się 
do przodu przełamując obronę kobiety niczym średniowieczne wojska niemieckie pod 
Głogowem. Nie tędy droga. O ileż lepiej jest, kiedy kobieta sama pragnie twego dotyku albo 
sama Cię dotyka, bo tego pragnie. 
  
15. Jak reagować na subtelne testy kobiet, aby pragnęły Cię jeszcze bardziej. 
Niejeden facet poległ na kobiecych testach.  Nie jeden zachodził w głowę: "Co zrobiłem nie 
tak ?", "Co się stało, skoro tak dobrze szło, a ona nagle powiedziała, że musi nakarmić kota 
sąsiadki i już iść ?" Jak świat światem kobiety testują mężczyzn pod różnym kątem, zadając 
podchwytliwe lub kłopotliwe pytania. Denerwujące ? TAK. Dziwne ? TAK. Stresujące? 
TAK. Kłopotliwe? zdecydowanie TAK. I takie zostanie, dopóki nie zrozumiesz ich intencji i 
idei tego jak sobie z nimi radzić.  
  
16. Jak   sprawić, aby   kobieta   zaakceptowała   fakt, że sypiasz także z innymi 

kobietami, 
Tak, nie pomyliłes się. Są sposoby, jeśli wiesz jak, żeby prowadzić jednocześnie kilka 
namiętnych relacji  z kilkoma kobietami naraz. I wszystkie będą o tym wiedziały i to 
akceptowały. Czy to jest coś co by Cię interesowało ? 
  
17. Jak skutecznie i prawidłowo zdobyć numer telefonu kobiety i jak prowadzić potem 

rozmowę, 
Wielokrotnie widziałem w klubach i słyszałem w relacjach jak mężczyźni biorą numer 
telefonu od kobiety. Robią z tego wielką sprawę, są skrępowani, proszą lub błagają kobietę o 
telefon. Ich frustracja i to co subkomunikują sprawia, że kobieta często potem żałuje, że to 
zrobiła albo szuka wygodnej wymówki do spławienia faceta ("daj mi swój numer ,a ja 
oddzwonię"). Tak naprawdę nie numer jest ważny, ale to co zaszło wcześniej i to co zajdzie 
później. Niemniej pokażemy Ci jak to robić z silnej pozycji, gładko i sprawnie.  
     
18. Jak rozmawiać z kobietą, aby nigdy nie usłyszeć "Znam ten bajer!!"  
Kiedy jesteś niespójny w rozmowie z kobietą, co innego mówisz - co innego chcesz, będziesz 
miał m.in. takie reakcje. Czasem też z innego powodu. Chcesz umieć radzić sobie w takich 
sytuacjach, bądź nie dopuszczać do nich. 
  
19. Jak twój kolega może Ci pomóc w uwiedzeniu kobiety, 



Kiedy rozmawiasz z grupą kobiet nieoceniona może być pomoc Twojego przyjaciela, który 
pomoże Ci w uwodzeniu, odciągnie uwagę innych kobiet od Ciebie i Twojej wybranki, 
przekaże kobietom wiele pozytywów o Tobie. Może też Ci zaszkodzić jeśli będzie zazdrosny, 
niekompetentny albo nieświadomy wielu dynamik towarzyskich. Niektórzy Twoi znajomi 
mogą Ci wręcz świadomie lub nie przeszkadzać w poznaniu tej słodkiej kobiety. Nauczymy 
Cię umiejętności kreowania  współpracy i kooperacji z Twoim przyjacielem, abyście razem 
osiągali sukcesy. Co dwie głowy to nie jedna. 

   
20.  Nauczysz się jak być kochankiem kobiet, 

a nie ich sponsorem lub spowiednikiem, 
Powinieneś pamiętać, że jedyna rzecz jaką 
możesz obiecać kobiecie to uśmiech za każdym 
razem, gdy pomyśli o was obojgu. Okłamywanie 
kobiet i roztaczanie nad nimi wspólnej z Tobą 
przyszłości sprawi, że stracisz to co w 
znajomości z kobietą najważniejsze - ten 
moment, ta chwila. 
   
21.  Dowiesz się jak omijać ostatnie opory 

kobiety przed seksem, 
Wielu mężczyzn "już było w ogródku, już witało 
się z gąską ..." ... i spędziło noc z własną ręką, 
ponieważ tuż przed kobieta, ewidentnie 
podniecona, nagle i nieoczekiwanie zaczęła mieć 
obiekcje. Na dodatek obiekcje całkiem dla 
mężczyzny nielogiczne np. "za krótko się 
znamy", "rodzice mogą zadzwonić", "ty chcesz 
tylko TEGO ", "co my robimy, to straszne", "nie 
mogę, przecież ja mam chłopaka" ;).I 
próbowałeś argumentować, przekonywać, 
obrażać się, prosić i nic. Nauczymy Cię jak 

subtelnie omijać tę ostatnią rafę przed wejściem do portu.  
   

22. Zbudujemy Twoją silną tożsamość, abyś zaczął przyciągać kobiety "będąc sobą", 
Częstym błędem facetów w relacji z kobietą jest zapominanie o swoim życiu, swoich pasjach 
i skupianie się zbytnio na kobiecie. Kobieta tego nie chce na podświadomym poziomie, ona 
chce faceta, który żyje własnym życiem, ma plany, marzenia wizje i ona w tym uczestniczy. 
Nie dopuścimy do tego, abyś stał się kanapowym mopsem.  Podamy Ci kierunki i sposoby 
rozwoju samego siebie, aby Twoje życie było barwniejsze i przyciągało do niego kobiety z 
magnetyczną siłą. 
  
23. Doradzimy Ci jak się ubierać, dbać o siebie, jak prezentować i jak budować swój 

image, abyś był bardziej atrakcyjny, 
Nigdy nie będziesz miał okazji sprawić na kimś po raz drugi pierwszego wrażenia, więc 
pamiętaj, aby zrobić to najlepiej, najprzyjemniej tak, abyś pamiętał, tak jak i ona, to do końca 
swojego życia jako początek czegoś niesamowitego. Znaczną rolę w tym pełni sposób w jaki 
jesteś ubrany, zadbany i jak się prezentujesz. To może Ci pomóc lub utrudnić w wywarciu na 
niej niezapomnianego wrażenia. Wolisz to pierwsze, prawda ? Ja wolę, dlatego na szkoleniu 
dostaniesz dużo wskazówek odnośnie swojej prezencji.  
  



24. Jeśli interesuje Cię temat uwodzenia przez internet, portale randkowe - powiemy Ci 

jak to robić 
  
Nie wszyscy się tym interesują, lecz jeśli chcesz - pomożemy Ci stworzyć dobry profil 
internetowy, poinstruujemy jak rozpoczynać konwersację, co pisać. Wiele z tego co się 
nauczysz na szkoleniu sprawi, że zaczniesz odnosić i na tym polu większe sukcesy. Kobiety, 
które wcześniej Cię ignorowały zaczną być Tobą zainteresowane. 
  
25. Jak w rozmowach z kobietami otwierać je na emocje i powodować, żeby się przed 

Tobą otwierały bez wpadania w szufladkę przyjaciela? 
Czy zdarzało Ci się w życiu tak, że prowadziłeś z kobietą rozmowę i miałeś wrażenie, że ta 
rozmowa prowadzi do nikąd ? Rozmawiałeś z nią na tematy, które Cię tak naprawdę nie 
interesują, a po jakimś czasie kobieta mówiła Ci, że jesteś miły, ale niema pomiędzy wami 
"tego czegoś" ?  Bo mi się to zdarzało kiedyś nagminnie. Witaj w klubie :) 
Po naszym szkoleniu odmienisz się radykalnie tak, że rzadkością w Twoim życiu będzie to 
sformułowanie - " ZOSTAŃMY PRZYJACIÓŁMI". Chyba, że to Ty będziesz je wypowiadał 
kobietom. Co ty na to ?  
   
Nauczymy Cię właściwej kobiecej progresji emocjonalnej, tego jak prowadzić kobietą w 
rozmowie i jak budzić w niej emocje jakich nikt inny jej nie daje. Pokażemy Ci jak rozpalić ją 
myślą, mową i uczynkiem. Z zaniedbaniem się wstrzymamy.  
   
26. Pokażemy ci różnice pomiędzy uwodzeniem w klubach i w dzień, a w kółkach 

znajomych, w pracy, w środowiskach biznesowych, 
Uwodzenie w tych jakże różnych miejscach charakteryzuje się pewnymi niuansami. Inaczej 
będziesz się zachowywał w klubie , innaczej w pracy lub na konferencji. Chcesz wiedzieć jak 
właściwie i płynnie poruszać się w takich sytuacjach, co robić a czego nie robić. Co może 
zniszczyć Twoje szanse u kobiety lub gorzej - zrujnować Ci zycie w pracy lub kółku 
znajomych, a co dać Ci sukcesy. Wielu niekompetentnych mężczyzn popelniło różne faux 
pais i zyskało miano "biurowego casanovy" lub "biurowego erotomana gawędziarza" nie 
wiedząc, żę kobiety za ich plecami śmieją sie z nich. U nas dowiesz się tego co ważne dla 
Ciebie, abyś bezpiecznie i owocnie potrafił się odnaleźć w takich miejscach.   
  
27. Polepszymy twoją grę w dzień. Nauczysz się kiedy stosować otwarcia bezpośrednie, a 

kiedy pośrednie. 
Uwodzenie w dzień może stać sie Twoim życiem, czas w klubie to jedno, drugie to reszta 
Twojego życia - codzienne czynności, praca ,uczelnia, hobby, znajomi. Nauczymy Cię kiedy i 
jak poznawać nowe kobiety - nie tylko w klubie.   
  
28. Jak inicjować błyskawiczną randkę 
Nie numer telefonu jest Twoim celem, ale rozmowa z kobietą i posuwanie interakcji dalej. 
Kuj żelazo póki jest gorące, po co masz robić to przez telefon, gdy możesz od razu z nią iść 
na spotkanie. Powiemy Ci kiedy, gdzie i jak to możesz zrobić najlepiej.  
  
29. Dowiesz się jak stosować w praktyce tzw. Negi (tak naprawdę mało kto w Polsce 

rozumie ich idee i właściwie je stosuje)   
Wielu początkujących próbuje nieskutecznie stosować tzw. Negi znane też kiedyś jako 
negatywne komplementy. Chcąc obniżyć samoocenę kobiety, a nie posiadając właściwych 
umiejętności wkurzają kobietę  i rujnują całą interakcję. Atrakcyjna kobieta traktuje takiego 
faceta jako sfrustrowanego i pełnego żalu, skrzywdzonego dziwaka, którym w ogóle nie jest 



zainteresowana.  Chcesz być inny, płynnie lawirujący w konwersacji, znający cięte riposty, 
ale też zabawny i uroczy, spontaniczny, szalony,  ale i konkretny. Nauczymy Cię tego. Po 
prostu. 
  
30. Nauczysz się wychodzenia z sytuacji awaryjnych 
Czasem interakcja idzie bardzo źle, popsuje się wibracja, dziewczyny nagle staną się nie 
responsywne na Twój urok. Czasem to test, czasem coś o czym nie wiesz lub nie wiedziałeś, a 
czasem poprostu coś sam schrzaniłeś. I wtedy dobrze jest wiedzieć jak wybrnąć z uśmiechem 
z kłopotliwej sytuacji, cofnąć się i zacząć od nowa. Inni się poddadzą i odpadną, Ty będziesz 
wiedział kiedy iść dalej i jak zrestartować rozmowę. Kalibracja, wytrwałość i kompetencja, 
którą dostaniesz od nas to Twoi  sojusznicy. 
  

31. Nauczysz się jak skutecznie radzić sobie z przeszkadzającymi Ci mężczyznami 
Rozmawiałes z nowo poznaną kobietą, wszystko szło dobrze, a tu znikąd pojawiał sie 
mężczyzna wtrącając się do rozmowy i odciągał Ci kobietę. Może traktował Cię "per noga", a 
może nawet był czepliwy i agresywny ? Dostaniesz od nas taktyki i sposoby na radzenie sobie 
z nimi. Zostawisz ich w końcówce peletonu, a może nawet sprawisz, że sami będą wpychać 
na Ciebie tę kobietę ? Czy to jest miła perspektywa ? 
  

32.Nauczysz się jak prawidłowo komplementować kobietę i doceniać ją w związku 
Zrozumiesz prawdziwe znaczenie słów: szczerość, zaufanie i szacunek. 
  
33. Nauczymy Cię jak podkreślać unikalność kobiety, aby już nigdy nie uslyszeć od niej 

" ty chcesz tylko jednego ..." 
Jeśli to słyszysz w rozmowie z kobietą, oznacza to najczęściej, że jesteś niespójny ze swoimi 
intencjami. Nauczymy Cię jak być mężczyzną, który jest szczery z kobietami i z samym sobą, 
we właściwy sposób podkreśla wyjątkowość atrakcyjności kobiety, którą jest zainteresowany. 
    
34. Nauczysz się w jaki sposób kontrolować ramy interakcji z kobietą, jak i kiedy silnie 

trzymać się swoich zasad, a kiedy być elastycznym, aby jeszcze skuteczniej osiągać 

zamierzone cele,  
Wielu mężczyzn postępuje zbyt sztywno z kobietami, trzyma się ściśle reguł zapominając, że 
ma kontakt z drugą istotą ludzką, która może różnorako reagować na to co on mówi i robi, w 
tym momencie będąc zbyt ortodoksyjnym można w łatwy sposób stracić cudowną kobietę. 
My nauczymy Cię jak być elastycznym, jak właściwie postępować i kierować interakcją, abyś 
podążał ku swojemu szczęściu. 
      
    
35. Dowiesz się jak rozpoczynać i 

prowadzić konwersację z grupą osób, 
Wiele osób przeraża myśl podchodzenia 
do grup osób, zwłaszcza grup, w 
których są mężczyźni. Z nami 
przekonasz się , że strach ma wielkie 
oczy, a to co wcześniej było 
niemożliwe teraz stanie się dla Ciebie 
chlebem powszednim. Zadziwisz 
swoich znajomych swoją nową 
pewnością siebie i tym co potrafisz 
zrobić. Ta śliczna dziewczyna w grupie 



kilku koleżanek i kolegów, która się do Ciebie uśmiechała, już nigdy więcej nie zniknie z 
Twojego życia jak kopciuszek z balu.  
   
36. Jak sprawić, aby kobieta postrzegała Ciebie jako kogoś naprawdę wyjątkowego, 
Zdecydowanie zależy to od tego jak sam postrzegasz samego siebie i jak postrzegasz kontakty 
damsko - męskie. Czym jest dla Ciebie uwodzenie, kim chcesz być dla kobiet i co chcesz im 
dać? 
   
37. Jak prowadzić randkę, żeby kobieta pamiętała ją do końca życia. 
Nie musisz brać kobiety do Paryża lub do ekskluzywnej restauracji z przygrywającymi 
muzykami. Nie o to chodzi.  Czy miałeś w swoim życiu takie randki, które do niczego nie 
prowadziły ? Były poważne, eleganckie i ...nudne. Nic dziwnego, że nie było powtórki. 
Powiemy Ci jak prowadzić randkę, do jakich miejsc zapraszać kobietę, jak siadać z nią np. w 
kafejce, jak pokazywać swoją spontaniczność. Czy potrafiłbyś wynieść dziewczynę na barana 
z kafejki do drugiego miejsca lub dla żartu wynieść ją na rękach i wystawić "za drzwi" za "złe 
zachowanie" ? Nauczymy Cię wielu takich aspektów, które sprawią że Twoje randki będą 
inne niż wszystkie. 
 
38. Nauczysz się jak prawidłowo  przechodzić dalej w rozmowie po jej rozpoczęciu,  
Najczęstszym problemem prawie wszystkich mężczyzn jest problem z tym, co mówić dalej 
po rozpoczęciu rozmowy i jak płynnie przejść do dalszych faz znajomości z kobietą. Często 
mężczyźni utykają w rozmowie i odchodzą od kobiety speszeni, nie wiedząc jak bardzo sie 
spodobali kobiecie. Ich własne myśli sabotują ich działania. Nauczymy Cię jak na różne 
sposoby możesz w dzień kontynuować rozmowę z kobietą i spędzić z nią fantastycznie czas.  
  
39. Kobietami kierują głownie emocje, dlatego dowiesz się wszystko co potrzebujesz o 

kobiecych obwodach emocjonalnych.  
Zrozumiesz kobiety i to dlaczego ich postępowanie  często jest "nielogiczne", będziesz umiał 
poruszać się wśród nich jak ryba w wodzie. 
  
40. Dowiesz się jak w rozmowie z kobietą podnosić temperaturę rozmowy balansując na 

granicy humoru i słodkiej bezczelności. 
Pamiętasz Retta Butlera z "Przeminęło z wiatrem" ? Kobiety się w tej postaci kochały, nie 
tylko dlatego, że był przystojny, ale miał niesamowite poczucie humoru oraz charakter i 
postawę życiową atrakcyjną dla kobiet. Nauczymy Cię tego.   
  

41. Dowiesz się dlaczego kiedy poznawałeś interesującą kobietę, to najczęściej stawałeś 

się jej "przyjacielem".  
Teraz już więcej nie będziesz popełniał starych błędów, kobieta będzie Twoją przyjaciółką 
jak Ty o tym zdecydujesz. 
    
42. Dowiesz się jak uwodzić kobiety dużo młodsze od siebie. 
Częstą barierą u mężczyzn w wieki 35 wzwyż są obawy czy kobiety młodsze o 10,15 czy 
nawet 20 lat mogłyby być zainteresowane nimi. Nie tylko są, ale pokażemy Ci jak uwodzić 
znacznie młodsze kobiety będąc mężczyzną w średnim wieku. Adept (36 lat) z sukcesami 
randkował z kobietami nawet o kilkanaście lat młodszymi od niego. Ty też tak możesz, jeśli 
będziesz wiedział jak to odpowiednio zrobić. 
    
43-100.  Oraz   wiele, wiele innych rzeczy, o których dowiesz się już pierwszego dnia :) 


