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"Jak Oszczędzać Pieniądze
na Kobietach"
ver. 1.0 (IV 2018)
Witaj w tym krótkim raporcie, tu Marcin "Adept" z bloga o relacjach z kobietami, podrywie, seksie i
pewności siebie http://www.Uwodzenie.org/. Jeśli nie lubisz wydawad nadmiernych pieniedzy na
dziewczyny, to dobrze trafiłeś. Jesli nie chcesz kobiet rozpieszczad i adorowad pieniędzmi (bo to
prawie zawsze droga donikąd), dobrze trafiłeś. Mam dla Ciebie garśd konkretnych, ale też czasem
zabawnych porad jak przyoszczędzid na kobietach i randkach. Miałem wielu bogatych klientów,
którzy kiedyś kupili dziewczynom samochody, kupili wycieczki zagraniczne, torebeczki LV itd., aby
dziewczynę zdobyd. A potem dostali brutalnego kopa. Próbowali zaimponowad swoim wielkopaoskim
gestem. A wyszło jak zawsze. Buziak w czółko, "jesteś taki miły i dobry" i... nic. Albo "miłośd"
skooczyła się po zakręceniu kranika z forsą. Może więc pora przestad tracid pieniądze i zaoszczędzid
je na te rzeczy, które gwarantują większy zwrot seksu z inwestycji?
Ile byś nie miał pieniędzy, kobiecie zawsze będzie za mało. Więc jak oszczędzad pieniądze na bardziej
chwalebne cele? Zdradzę Ci kilka trików moich jak i czytelników mojego bloga. Wpadłem na pomysł,
żeby zebrad w jednym miejscu wszystkie triki jak oszczędzad pieniądze na kobietach. Wszystkie
historie i zabawne sposoby na uniknięcie większych wydatków z dziewczynami. Zobacz sam - jeśli
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chodzisz w tygodniu na 2-3 spotkania z dziewczynami (a są tacy co chodzą na 5-7, no jak tak kiedyś
chodziłem) to policz, ile to kosztuje. Wyjście na zwykła kawę z dziewczyną to wydatek 20-50 zł. Nie
mówię tu nawet o obiedzie, kolacji (100-300 zł) czy skoku na bungee. Nie mówiąc już o stałym
związku. Więc w tygodniu na same kawy może Ci pójśd od 50 do 300 zł. Miesięcznie to już 200-1200
zł, średnio 600 zł. Abonamenty za Tindera, Badoo czy inne portale randkowe mogą zrujnowad kieszeo
studenta. A prezerwatywy? A inne koszty? Można się zadłużyd :(
Jeśli masz swój własny ciekawy sposób napisz do mnie na mój email, a dodam go do kolejnej wersji
tego bezpłatnego raportu (adept@uwodzenie.org)

O Autorze
Marcin Szabelski „Adept” (44) – swoją przygodę z rozwojem osobistym i uwodzeniem zacząłem od
podstaw w 2005 r. Obecnie jestem jednym z najbardziej doświadczonych w Polsce trenerów:
uwodzenia, seksualnej komunikacji i pewności siebie. Od 2006 r. pomagam mężczyznom stać się
bardziej seksualnie atrakcyjnymi dla kobiet. Uczę ich o czym rozmawiać, jak stworzyć swoją
atrakcyjną osobowość i poznawać takie kobiety, które się im podobają. Likwiduję problemy z brakiem
pewności siebie z kobietami. Pomagam też odzyskiwać byłą partnerkę (żonę lub dziewczynę). Od
2008 roku pomagam także kobietom w ich problemach z mężczyznami i pewnością siebie w
relacjach (zajrzyj na blog http://www.alfafemale.pl/). Na przykładzie mojej przemiany można
udowodnić, że każdy może zacząć od zera i osiągnąć wysoki poziom. Napisałem 25 poradników z
dziedziny podrywu, pewności siebie i atrakcyjności, z których możesz czerpać wiedzę dla siebie.
Zaczynałem tak jak Ty, nie rozumiałem kobiet, byłem tylko ich przyjacielem. A chciałem coś więcej.
Od 2005 r. zacząłem uczyć się uwodzenia, szkoliłem się u największych uwodzicieli na świecie. Dziś
tę wiedzę chcę przekazać Tobie. Możesz mnie oglądać jako prowadzącego w programie „Mistrzowie
Podrywu” na TVN STYLE. Moje strony:

www.uwodzenie.org/ blog o relacjach z kobietami
www.MarcinSzabelski.pl konsultacje i szkolenia
www.AlfaFemale.pl blog dla kobiet
www.Odkochiwanie.pl pomoc w likwidacji emocji po rozstaniu
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Jak oszczędzać pieniądze na kobietach? Oto kilka moich
trików na rozgrzewkę:


Kółka rozwoju osobistego - wstęp za free, albo za grosze. Za to dowiesz się czegoś
ciekawego, może poznasz kogoś interesującego. Ale może też Ci ktoś podrywać pannę.
Najpierw wybadaj temat samemu.



Wieczorki medytacji / spotkania ezoteryków – j.w. jednak prowadzący lub uczestnicy mogą
wydać się dziwakami, dziewczyna pomyśli, że Ty też jesteś taki odpalony. Przetestuj najpierw
samemu.



Wykłady tematyczne - tantra i seksualność j.w. masz łatwy pretekst do przeskoczenia na
tematy seksualne. Zazwyczaj więcej tam jest kobiet, więc spada ryzyko podrywu Twojej
dziewczyny.



Zanim wyjdziesz z domu na randkę, wrzuć coś na ruszt. Tym samym zmniejszasz koszt
randki, bo nie jesz na miejscu i nie jesteś zbyt głodny



Happy Hours w studenckich klubach lub pubach - czy trzeba więcej mówić?



Prezerwatywy: Żadna apteka nie wchodzi w grę. Najtaniej możesz kupić prezerwatywy
hurtem na Allegro. Pakowane po 50 - 100 sztuk. Wychodzi często 50 gr za sztukę (Durex) a
czasem i taniej. Nie-Durexy pewnie wyjdą jeszcze taniej. W aptece za 12 zl masz 4
prezerwatywy. Drogo, jeśli masz duże miesięczne zużycie ;) Podobno to chińskie podróbki.
Mnie do dziś nie zawiodły.
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Zwykły spacer – w lecie jest OK, w czasie spaceru możesz zahaczyć o tanią herbatę czy
kawę. Ale najpierw przebadaj Twój park pod kątem ławek (nie chcesz chodzić godzinami bez
celu) i dyskretnych miejsc, gdzie będziesz mógł się z nią całować. W Wawie dobre są Pola
Mokotowskie i park obok Stadionu Narodowego.



wszelkie punkty widokowe - niech widok panoramy miast, nisko lądujących samolotów
(Okęcie), nietypowych plaż nad Wisłą itp. pracuje za Ciebie



targi medycyny naturalnej, kosmetyki, sportu - poszukaj wcześniej w internecie, gdzie
znajdziesz bezpłatne wejściówki, zniżki itp.



ogrody botaniczne w parkach np. Łazienki w Warszawie itp. obiekty. Są bezpłatne, a dają
dziewczynie wiele przyjemnych bodźców.



dyskusyjne kluby filmowe, polityczne, historyczne, kulturalne - w Warszawie jest tego
sporo. Wystarczy poszukać w internecie. Jeśli Twoja dziewczyna ma tego typu
zainteresowania, to nie wahaj się.

Na wyjściach z dziewczyną nie zapomnij o dotyku i eskalacji seksualnej, żeby randka nie była zbyt
platoniczna. A teraz porady na oszczędzanie przeniędzy od moich czytelników z bloga
www.Uwodzenie.org napisane na KONKURS w tym artykule: http://www.uwodzenie.org/konkursoszczedzac-pieniadze-kobietach-10-gwarantowanych-sposobow/

Poza tym poszukaj lajfstajowych wydarzeo w swojej okolicy. Wujek Google Cię poprowadzi. Użyj np.
takich fraz w wyszukiwarce (podstaw nazwę swojego miasta) :


ciekawostki warszawa



lifestyle warszawa



styl życia warszawa



klub rozwoju warszawa



imprezy warszawa
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Ok, jedziemy z pomysłami moich czytelników (w ramkach są moje komentarze):

1. Randki Cmentarne
a) Jakkolwiek dziwnie to zabrzmi – cmentarz. Tak, dokładnie cmentarz. Co najmniej dwa razy
zabierałem na cmentarze dopiero co poznane dziewczyny i skutek był taki, że z pierwszą chodziłem
już po tej randce, a druga mnie na cmentarzu łapała za tyłek sama. Chyba to kontrowersyjny, ale
wierzcie mi, skuteczny pomysł. No i całkowicie bezpłatna randka.
b) z tym cmentarzem to jest super pomysł. Ja kiedys też mialem coś takiego ze nowo poznana
dziewczyna, sama sie prosila bym ją przeleciał, tak sie nakręciła! Wystarczyło, że usiedliśmy na
ławeczce ”aby odpocząć”. Wieczór, lato, pełno zniczy. Atmosfera niesamowita, a ona tuli się do mnie
i mówi „jestem mokra, weź mnie”. Bylem tym mocno zaskoczony i zaintrygowany, ale to co napisał
kolega potwierdza ten fakt, że cmentarz jest super miejscem na bzyk, bez specjalnego wysilania się.
To atmosfera je tak podkreca!
Sprawa z cmentarzem wyniknęła spontanicznie, bo byliśmy akurat na ulicy która wiodła wzdłuż
cmentarza, a ja tak trochę z przekory mówię "chodźmy zobaczyć czy nie ma duchów" No i była
jazda, która do dziś pamiętam jak najbardziej ekscytujące bzykanko w życiu! Pozdrawiam ! :) i
powodzenia !

Moja opinia:
Ciekawy pomysł. Przed randką dobrze by było zasiać w głowie dziewczyny ideę niezwykłości takiego
miejsca. Na spotkaniu możesz podkreślać kruchość ludzkiego życia, niepewność egzystencji i tego czy
na pewno wykorzystamy życie tak bardzo, jakbyśmy chcieli. Carpe diem :)

2. Koncerty pubowe.
Nie bezpłatny, ale tani sposób: zabierać dziewczynę na koncert, organizowany w jakiejś knajpie.
Rockowe knajpy takie często organizują. Wstęp darmowy często (albo za jakąś symboliczną dychę) i
piwo tanie. Nie musi lubić konkretnej muzyki, ważne że to coś ciekawego, czego może nigdy nie
przeżyła i jeśli nie chodzi na takie wydarzenia, może to być niesamowicie ciekawe przeżycie dla niej.
Sex po takiej randce, jeśli dobrze poprowadzisz bardzo realny.

Moja opinia:
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Osobiście nie czuję klimatu pubów i knajp rockowych. Ani tej muzyki. Ale jeśli Ty i dziewczyna je
czujecie - jestem na TAK.

3. Koncerty studenckie, typu juwenalia.
Jeśli mieszkasz w mieście, gdzie są uczelnie, to pewnie na wiosnę takie są organizowane. No przecież
wstęp bezpłatny, a piwo tańsze niż w lokalach, dużo ludzi, atmosfera zabawy, energia. I jest co zjeść
tanio i zazwyczaj z grilla, więc smacznie. Bombowy pomysł. Nie mówiąc o tym, że w ogóle koncerty
takie na juwenaliach są świetnym sposobem na poznawanie dziewczyn. Wierzcie mi
Moja opinia:
Zalety - tania randka. Wady - dużo studentów dookoła i wydarzeń rozpraszających. Wpadniesz na
swoich znajomych, pryśnie atmosfera randki. Wytrącą Cię z flow i trybu uwodzenia dziewczyny. Na
randki jednak najlepiej nadają się miejsca bardziej intymne, gdzie możesz zmysłowo patrzeć jej w
oczy, dotykać, pocałować ją, szeptać jej do ucha to, co byś niegrzecznego jej robił itd.

4. Randki mszalne
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Jeżeli jest pobożna (chociaż trochę) zabierz ją do kościoła na msze (będzie miała totalnego
mindfucka… Raczej niewielu kolesi zabierało ją do takiego miejsca, a co najważniejsze jedyne co
wydasz na randce, to kwota jaką oddasz na tacę.

Moja opinia:
Pomysł ciekawy. Ciężko mi się odnieść, bo nie chodzę na msze. Ale jeśli ona nie jest zbytnio dewotką
(i Ty też) to można by to wykorzystać do stworzenia niezwykłej (mentalnie) atmosfery. A jeśli jest
perwersyjna i świętość to nie jest jej drugie imię, to opcje seksu lub gry wstępnej w kościele mogą was
nieźle nakręcić. Oficjalnie tego nie wspieram, jednak słyszałem o takich (s)ekscesach.

5. Randki dachowo - budowlane
Za studenta na klatce schodowej wynajmowanego mieszkania miałem wyjście na dach z widokiem na
Wisłę i stadion narodowy. Zrobiłem risotto z krewetkami ( max 20 zł plus wino) lampka wina do
jedzenia, a reszta spożyta na dachu. Ona wzięła jeszcze szampana :p. W ogóle włamywanie się na
budowę i podziwianie widoków jest spoko. Wchodziłem na budowę bloku przy rondzie zesłaoców, na
dachu Arkadii jest takie fajne ukryte wejście, stare budynki huty (chyba już to wyburzyli), miejsca
klimatyczne, z niegroźnym cieciem, żeby istniało ryzyko, że nas ktoś złapie, a jak będzie gonił to
nawet lepiej.

Moja opinia:
Hmmm, ciekawe :) Randka z dreszczykiem. Oryginalny pomysł. Jedyne wady to w czasie seksu
można się mocno pobrudzić. Tylko na filmach porno takie sytuacje wyglądają czysto i sterylnie. Plus
ryzyko: gwoździe, niebezpieczne miejsca, cieć. Ale oryginalność i emocje mogą to wynagrodzić.
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6. Lotnisko
Ja proponuje lotnisko. Najlepiej nie mówiąc jej na początku w jakim celu (niech się zastanawia)
Potem najlepiej znaleźd jakieś miejsce, gdzie nie ma ludzi albo nie ma ich dużo, i dobrze widad
przylatujące samoloty. Jak masz rozkład (można ściągnąd na telefon albo zrobid zdjęcie) możecie
zgadywad skąd przylatują albo dokąd odlatują samoloty, a wyobraźnia pracuje

Moja opinia:
Ogólnie jak już mówiłem, jeśli w Twoim mieście masz lotnisko, to niezłe wrażenie robią samoloty
lądujące lub startujące Ci nad głową. Polecam.

7. Randki z (tanim) jedzeniem w tle
Jako,

że

lubię

randki

restauracyjne,

a

to

wydatek

200-300

za

kolację,

to:

wysyłam zdjęcia wcześniej ugotowanych dao, nie zapraszając dziewczyny do siebie. Po kliku zdjęciach
(zdjęd używam tych samych od kilku lat) i wcześniejszym odpowiedniej rozmowie, czytam lub słysze
"chętnie bym popróbowała tych twoich dao" i pani sama się wprasza na kolacje – zdarza się, że jak
jesteśmy już u mnie, to coś na szybko gotuje lub mam gotowe, czasami w ogóle nie ma gotowania
tylko wino, a efekt jest bardzo dobry, składniki możesz kupid w biedrze czy lidlu, warto mied kilka
sprawdzonych patentów. To potrafi działad jeszcze lepiej niż restauracje, dobre jedzenie, dobre
wino, muzyczka nastrój – pełna aranżacja.

Moja opinia:
Jeśli nie jesteś (tak jak i ja) mistrzem patelni, to pozostają Ci "wyroby gotowe" ze sklepu. Myślisz, że
to wstyd? Zobacz co robią piekne kobiety i jak doją swoich (bogatych) facetów:
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8. Punkty widokowe
a) Mam kilka ,,urokliwych miejsc” gdzie zabieram dziewczyny i mam przy sobie butelkę wina i
kieliszki, ostatnio kupiłem jakieś tanie kieliszki o pojemności 0.7 (selgros 15-20zł za 2 szt). Wisła w
Warszawie za kortami tenisowymi ,,Na deskach” pod drugiej stronie od stadionu Legii / Powiśle Park
za SOGO z widokiem na Stadion Narodowy, Park za Muzeum Wojska Polskiego. Uważam, że
wcześniej zawsze trzeba zadbad o logistykę oraz mied plan. Wina wcześniej kupuję w Selgrosie, jest
taniej 30-40 % od cen sklepowych, nie wspominając o restauracyjnych.
b) Ja preferuję pójście na skałki górujące nad miastem, gdzie widad całą okolicę (całe miasto,
okoliczne wioski), pod skałkami są drzewa i człowiek czuje się od razu jakby był ponad tym wszystkim
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(taki król świata). No i oczywiście zachód słooca. Rozkładasz kocyk, a „dobra” atmosfera
gwarantowana. A koszt to jedynie wino i dojazd na miejsce.

Moja opinia:
Punkty widokowe są zawsze spoko. Minus to obecność innych ludzi. Rozejrzyj się po okolicy w
poszukiwaniu takich miejsc, mało odwiedzanych przez ludzi. W Warszawie mogą to być np. tereny
zalewowe na Siekierkach, za wałem przeciwpowodziowym (skręcasz samochodem z końca ulicy
Bartyckiej w stronę Wisły i wałów. Możesz tam znaleźć wiele pustych plaż, gdzie w lato nie ma żywej
duszy.

9. Randka taneczna
Lekcja taoca wydatek z mulitsportem żaden, bo zwykle pierwsza lekcja jest gratis lub 30zl, ale lepiej
wcześniej pochodzid i potrenowad, żeby zrobid dobre wrażenie.

Moja opinia:
Takie randki w związku są OK, pod warunkiem że choć trochę interesuje Cię taniec. Jeśli nie, to nie
zmuszaj się. Jesli chodzi o randki "przedzwiązkowe" to ma to sens. Może was to zbliżyć fizycznie.
Jesli się spocicie, to będziesz miał pretekst do zabrania jej do siebie i wzięcia prysznica po zajęciach.
Dlatego takie randki taneczne umawiaj tylko blisko swojego domu.
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10. Randka sceniczna
Improwizacja sceniczna – są darmowe lub kosztują 10zl, kolejny motyw jak chcesz zrobid niezłe
wrażenie: wyjdź na scenę i zrób występ. Znowu efekt gwarantowany – lepiej jednak potrenowad
wcześniej

Moja opinia:
Nie czuję tego. Nie przepadam za wszelkimi scenicznymi improwizacjami, w których mam brać
udział. Tak jak nie trawię karaoke. Ale może dlatego, że nie umiem śpiewać i jestem mega nieśmiały
;)

Profesjonalny teatr improwizacji potrafi być zabawny, więc jak masz tanie lub bezpłatne

wejściówki, to spokojnie zabierz tam dziewczynę. Są czasem na mieście bezpłatne studia, w których
odbywają się półprofesjonalne albo treningowe spektakle. Wykorzystaj to, aby ulżyc portfelowi.
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11. Randka fliperowa
W większości miast macie takie centrum gier z fliperami, rzucaniem piłek do kosza, strzelaniem do
kaczek z elektronicznego pistoletu, kojarzycie? ;) zabierasz tam dziewczynę, gracie w automaty,
wkrada się mała rywalizacja, kto zdobędzie więcej punktów, zestrzeli więcej kaczek, razem rzucacie
piłką do kosza, a przy tym „wojna pup” mile widziana, śmiejecie się, rywalizujecie, eskalujesz dotyk, a
przy tym do każdego automatu wrzuca się 2 zł lub 5zł, więc wydasz mało pięniędzy ;)

Moja opinia:
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Jestem na TAK. Bezwzględnie. Czy w związku czy przed seksem z nową dziewczyną. Wszystko co
bawi was, rozluźnia atmosferę między wami, jest dobre. Bóg daje temu OKEJKĘ, a portfel mówi Ci
"DZIĘKUJĘ"

12. Dom kultury
Jako, że pracuję w domu kultury i tam również prowadzę zajęcia sportowe, to po zajęciach (godzina
21:00), gdzie tylko ja miałem klucze, ustroiłem salę w balony, które wziąłem z pracy, jak również całą
zastawę i wino, które dostałem w ramach podziękowań ;) Do tego Panie, które szykują wesela i są
moimi dobrymi znajomymi, podarowały mi z dolnej sali trochę jedzenia, które tego dnia szykowały na
imprezę. Muzyka i cały sprzęt oraz światła również były ode mnie z pracy. Moja luba miała
przyjechać o 21:30, gdzie ja w tym czasie wszystko ustawiłem i przebrałem się z dresów w koszulę w
zakamarku. Kolacja jak najbardziej się udała, a na koniec skorzystałem z prezerwatyw z internetu za
1.29 sztuka. Gdybym musiał policzyć swoje wydatki to te 1.29 zł, bo nawet na paliwo nie wydałem

Moja opinia:
Niestety tego typu randka jest trudna do zorganizowania, jeśli nie jesteś pracownikiem domu kultury.
Jeśli masz takie możliwości organizacyjne i wasz związek się układa, to dla swojej dziewczyny
możesz zrobić takie show. Jednak dla panny, którą dopiero poznajesz, nie było jeszcze nawet
pocałunku, to jest to ZA DUŻA inwestycja czasowa (albo finansowa) w taką zabawę. Zwrot z
inwestycji może być żaden. Pewnie, że da się, ale czy to o to chodzi, żeby się napracować? Ja z moim
doświadczeniem i innymi opcjami mówię NIE. Ale Ty decyduj sam.

13. Randka wspinaczkowa
Ścianka wspinaczkowa, w moim mieście. Pójście na taką ściankę to koszt niecałych 20 zł za osobę, a
można ciekawie się pobawid i siedzi się do upadłego ;)

Moja Opinia:
Ścianki wspinaczkowe od wieków są polecane w społeczności podrywu. Bo jest trochę adrenaliny,
wyzwania, fizyczności. Naukowcy już dawno odkryli, że jak się kobieta trochę zmęczy, to jest
bardziej seksualnie podatna. Mnie wspinaczki jednak nie zachwyciły.
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14. Jumping randka
Jumpcity, skaczecie na trampolinach, jest zabawa jak za małolata, koszt 30zl za osobę ;) Plac zabaw,
w każdym mieście jest jakiś fajny, huśtawki, rozmowa, pobujasz ją trochę, przypomni jej się
dzieciostwo, niebanalny pomysł według mnie… Niedługo zaczyna się sezon rowerowy, wiec można iśd
na rowerki, pojechad na zaciszną polankę, zrobid mały piknik, trochę się postarasz i wyjdzie ciekawa
randka ;)

Moja Opinia:
Nie byłem na jumpcity, ale jestem na TAK :) Uwagi jak wyżej. Flyspot też wygląda fajnie, ale to
jednak większy wydatek. A ten raport jest o oszczędzaniu pieniędzy na zbożne cele np. piwo, gry i
czekoladę.

15. Randki basenowe
Aquapark, koszt 40 zł za osobę, woda, fajna zabawa, ciekawy pomysł;)

Moja opinia:
40 zł to już nie jest oszczędzanie, bo za dwie osoby wyjdzie 80 zl plus dodatki. Ale załóżmy, że masz
tanie bilety albo ceny w Twoim mieście nie są "stołeczne". Randka na basenie ma wiele zalet. Widzisz
ciało dziewczyny (ona Twoje też, a to może być wada lub zaleta). Basen zbliża ludzi. Jacuzzi jeszcze
bardziej. Wiele się może wydarzyć, jeśli ratownicy nie przeszkodzą. Nawet "zwykła", wesoła zabawa
w basenie przełamuje lody między wami. Dziewczyna wchodząc w taką randkę basenową przekracza
też bariery intymności z Tobą. Więc do seksu jest bliżej po takiej randce. Sa okazje na dotyk, flirt.
Atmosfera sprzyja zbliżeniu was, przynajmniej do pewnego momentu. Podobnie może być w saunie,
czy nad jeziorem w lato. Jeszcze lepiej działa randka masażowa, ale to już większy wydatek.

16. Randki spacerowe
Mieszkam nad morzem, wiec często biorę dziewczyny na dach wieżowca, widad stamtąd morze,
rozkładam kocyk, winko i piękny widok, oczywiście nie w zimę ;) spacer nad morzem albo klifem, jest
tam mnóstwo ławek w ustronnych miejscach ;) spacer w lesie, mam fajne trasy, z których widad całe
miasto. Do tego ciekawa rozmowa, a zawsze można zatrzymad się na jakiejś łące, rozłożyd kocyk i się
poprzytulad ;)
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Moja opinia:
Wada - trzeba mieszkać nad morzem, pięknym jeziorem lub gdziekolwiek, gdzie nie masz za oknem
pięknych architektonicznie kominów fabryk. Jednak zawsze możesz odkryć w okolicy jakieś unikalne
miejsca np. górki Szymona w Zalesiu pod Warszawą, Górka "smieciowa" nad Wisłą, cypel lub
wysepki wiślane, uroczyska, itp. Wymaga to poświęcenia trochę czasu na odkrycie takich miejsc.
Pomocne mogą być różne grupy Facebookowe dla pasjonatów fotografii. Oni często chodzą w
przeróżne dziwne miejsca i strzelają fotki. A Ty od razu masz masę inspiracji.

17. Randka planszowa
Mam w mieście pub, którego motywem przewodnim są gry planszowe, gracie sobie, kupujesz po
drinku i czujecie się jak za małolata ;)

Moja opinia:
Kręcę nosem. Bo na ogół kobiet nie kręcą takie gry, choć możesz spróbować i zobaczyć. Drugi minus
- za dużo facetów w stosunku do kobiet. Nie chcesz, aby ktoś Ci odbijał świeżą dziewczynę, która
jeszcze nie ma z Tobą jakiejś szczególnej więzi emocjonalnej. Ani seksualnej. Poza tym pamiętaj o
wibracji randki. Musi być miejsce i czas na intymność między wami. W pubie przy grach
planszowych będzie o nią ciężej.

18. Randka sportowa.
Oki. Mój ciekawy pomysł na randkę był randką na sportowo. Mianowicie z obecną narzeczoną
poznaliśmy się przez tinder (dokładnie). W profilu miałem zdjęcia ukazujące moje zainteresowania.
Akurat ona też miała fotki związane ze sportem (pofarciło mi się). Tak więc jak każdy, chciałem
zabłysnąd i zabrad ją na pokaz Batmobilu (akurat była impreza z tym związana), jednak potem się
rozmyśliłem i zaproponowałem wspólną gierkę w kosza 1 na 1. Uznałem, że skoro uprawia sport, to
trzeba cisnąd temat. Podchwyciła i zaproponowała, że zrobi jedzenie (taki piknik na trawie na boisku).
Tak więc podczas gry dochodziło do dotyku (wiadomo niby przypadkiem, a niby nie). Póżniej
oczywiscie prezentacja swoich cech itp. (akurat byłem po lekturze Twoich poradników jobk, sus –
Adept dzięki za mega wiedzę, którą pochłaniałem i pochłaniam nadal). Dobra, ale do rzeczy: koszt
randki – jedynie na wode. Wrażenia – jesteśmy razem i niedługo ślub. Może nie każdemu się spodoba
taki rodzaj i forma randki, ale… Cóż podzieliłem się swoją wizją. A na koniec chcę podziekowad Tobie
Adept za poradniki i mega wiedzę, która z nich płynie. Jeszcze raz dzięki.
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Moja opinia:
Jak widać da się. Aczkolwiek te randki są dla fanów sportu.
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19. Zaadoptuj faceta
Jeżeli chodzi o tanie portale, to polecam „zaadoptuj faceta”, wysyła się tam dziennie 10 darmowych
zauroczeo. Jest to wystarczająca liczba w skali jednego dnia, gdyż jeżeli stworzyłeś ciekawy profil z
fajnymi zdjęciami, zawsze tak minimum 2, 3 dziewczyny dziennie będą odpisywad. Bardzo wiele
spotkao miałem z tego portalu praktycznie za darmo, gdyż nie potrzeba tam nic płacid aby móc
poznawad przez ten portal ładne kobiety.

Moja opinia:
Nie korzystałem z tego portalu. Ale każdy portal, na którym są realne kobiety i jest darmowy lub tani,
to ulga dla Twojego konta w banku.

20. Randka alkoholowa
a) Co do alkoholu, to w tych bardziej popularnych klubach odbywają się cyklicznie imprezy kiedy
alkohol jest sprzedawany po niższych cenach, wówczas drinki czy piwo można kupid okazyjnie po
dużo niższej cenie aniżeli normalnie. Jeżeli chodzi o ekonomiczne miejsce, gdzie można spędzid noc z
dziewczyną, to polecam wszelkiego typu hostele. Jest to tania opcja dla studentów, gdyż ceny za
lokum na noc wahają się w granicach 60-70 złotych, jak wiem z własnego doświadczenia.
b) Pierwsza randka – Zazwyczaj jest to piwko w pubie, które rozluźnia atmosferę, „sztywnej” kawki
nie preferuje, wybieram knajpkę, gdzie są wygodne loże, w super lokalizacji, ale stosunek jakości do
ceny jest idealny – czyt. piwko za 7-8 zł i nie jest to nora. Zatem 2 piwka wychodzi max 16-17 zł. W
lecie wybieram podobną knajpe, ale z ogródkiem. W trakcie rozmowy wróżę z ręki, opowiadając
totalne głupoty, ale dziewczyny reagują pozytywnie. Opowiadam historie dziwnych i zabawnych
randek, zapraszając drugą osobę do opowiadania swoich doświadczeo i wplatam w to historie swojej
„koleżanki”, która to była na nieudanej tinderowej randce z cyganem (mial niewyrazne i czarnobiałe zdjecia na profilu) i koniecznie chciała zapłacid za siebie, bo nie chciala mied żadnych
zobowiązao wobec niego. itp. I wiecie co? Ze skutecznosci 5/10 gdzie kobieta proponowała, że
postawi drugą kolejke, wszedłem na poziom 9/10. Dziwne, ale szokująco prawdziwe. Dobrym
humorem i zagrywką obchodziłem ten temat. Działa. Nie wszystkie randki się udają, ale nie wydaję na
nie dużo. Max 20zł na pierwsze spotkanie.
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Moja opinia:
a) Nie piję alkoholu, więc nie mogę się odnieść.
b) Potencjalnie ciekawy sposób ustawienia ramy, aby kobieta płaciła za siebie. Można to nawet
bardziej rozwinąć, używając zaawansowanych technik językowych.

21. Randka w Pradze
Tani wyjazd – z Krakowa polecam wypady do Pragi Polskim Busem. Jeżeli nie macie dziewczyny
księżniczki ("wieź mnie samochodem") i lubicie tanio podróżowad, jest to super opcja. Bilety często
można kupid za 30-50 zł w 2 strony. Jedzie sie 6h i jesteśmy w kurewsko romantycznej Pradze, bijącej
na głowę Paryż. I co najważniejsze tylko ciut droższej niż Krakow. Opcja idealna na weekend z
dziewczyną po taniości. Jeżeli kalkulowad proporcje wydatków 70-30 (Ty stawiasz 70 proc.) to 2 noce
w niedrogim hotelu, przejazd, dobre jedzenie, dobre piwko wyjdzie wam max 500zł!

Moja opinia:
Aż głupio mi się przyznać, ale jeszcze nie byłem w Pradze. To może być dobry pomysł.

22. Randka QUIZowa
Ja polecam, szczególnie dla studentów, zabrad laskę na pubquiz. Czyli taki quiz w pubie.
Organizowane są w wielu miastach, szczególnie studenckich w całej Polsce. Z reguły koszt to 3-5 zł za
udział w grze plus piwo jak kto chce, standardowo w studenckich cenach, bo chadzają tam głównie
studenci. Dziewczynie możesz zaimponowad wiedzą, której ona nie ma, ona też może się wykazad, na
pewno się uzupełnicie, emocje murowane. A pytania bywają różne, od szeroko pojętej wiedzy
ogólnej, popkultury, wydarzeo najnowszych, przez muzykę, filmy, sport, po nauki ścisłe, historię.
Czasami rozwinięcie jakiegoś skrótu, poznanie alkoholu po częściowo zamaskowanej etykiecie, marki
po fragmencie loga lub podanie też liczby czegoś.
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Moja opinia:
Nigdy nie byłem na czymś takim, ale brzmi fajnie. Jedyny mankament to potencjalna liczba facetów w
takich pubach i brak intymności. Może to byd dobry pomysł na PIERWSZY przystanek na randce, aby
potem zabrad dziewczynę w inne, bardziej intymne miejsce randkowe.

23. Randka amerykańsko-plenerowa
Jak idziesz w plener i jesteś umówiony, to warto kupid typowy Amerykaoski koszyk i koc oraz wziąd z
sobą jedzenie. Zostawiasz to w jakimś pubie lub klubie. Zawsze w parkach coś takiego jest. Dogadaj
się z barmanem, żeby zostawił to za ladą itp. Jak już spotkasz się z tą kobietą, to warto pokazad jej
zdjęcia lub Insta z tym, że umiesz gotowad i nakręcad ją i droczyd się z nią na temat tego jakie
cudowne jest twoje jedzenie i jak rozpływa się w ustach. Tutaj podnosisz swoją wartośd. Jak już
dojdziecie do pubu, klubu to mówisz jej, że jesteś czarodziejem i znasz magiczne zaklęcia. I jak
będzie grzeczna to jej pokażesz coś niezwykłego. Powiedz,ze idziesz do łazienki i aby poczekała.
Wracasz z koszykiem, gdzie mogą byd nawet same Paluszki albo dobrze zrobiony kurczak z
przyprawami… Jak już to jest randka, to wcześniej wybadaj czy jest gluten free albo nie toleruje
czegoś itp. Potem jest fajna atmosfera i bardzo często można w bardziej cichym miejscu przejśd do
konkretów.

Moja opinia:
Taka niespodzianka z za baru. Niby wszystko fajnie, tylko wymaga planowania. Dostarczenia koszyka
przed randką, panna może zmienić zdanie co do miejsca. A jak odwoła spotkanie, to Ty lecisz po swój
koszyczek. W stałym związku taka randka może wyjść fajnie. Ze świeżo poznaną dziewczyną jest tu
za dużo niewiadomych. Za dużo jest punktów, gdzie coś się może obsunąć.

24. Randka targowo-eventowa
Mówisz jej „Rozkręcam swój pomysl *jakaś branża+, akurat jest jakiś event w tym związany itp.
chętnie posłucham Twojej opinii etc.” do tego mówisz, że wiele poświęcasz, aby to wypaliło. Parę
zdao ile musisz się w tym poświęcid nie tylko finansowo (SIC. niektórzy biorą kredyty na wesele).
Dodajesz, że lubisz ryzykowne decyzje. Jeżeli kobieta będzie zaciekawiona, to połowa sukcesu. Reszta
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w zależności od sytuacji i miejsca, zwykle eventy są w dośd wygodnych miejscach. Najlepszy przykład?
Zabrałem dziewczynę na targi dekoracje. Widząc jak śliniłem się do hostess sama mnie zabrała w kąt.
Z tanich miejsc/zajęd polecam rolki/łyżwy (zimą lepiej potem razem się rozgrzad) ewentualnie plener
(ogrody zoologiczne maja wiele zakamarków).

Moja opinia:
Randki targowe (np. ezoteryczne, kosmetyczne) są z moich doświadczeń zawsze dobre. Nie na
pierwszą randkę, ale druga już tak. Zawsze jest tam masa ciekawostek. I okazji do flirtu i wygłupów.
Tematów do rozmowy np. starość vs cieszenie się życiem (targi kosmetyczne), schematy myślenia
ludzi - kompleksy dot. wyglądu vs rdzenna pewność siebie (targi kosmetyczne). Zazwyczaj też na
takich targach jest znacznie więcej kobiet niż mężczyzn. Targi turystyczne mogą być dobre do
kreślenia w jej głowie egzotycznych wizji.

25. Randki hostelowe
Dla ludzi młodych w przedziale 25-35 dobrą opcją może byd zamieszkanie na jakiś czas w hostelu.
Jest tam dużo singielek, które łatwo nawiązują znajomości. Jeśli potrafisz gotowad, można robid
sałatki, pizze, naleśniki. Zapraszad na kolacje. Hostele są też dobrym miejscem do
niezobowiązującego seksu na wyjazdach. Możesz uczyd się z dziewczyną języka i jednocześnie
wymieniad międzynarodowe doświadczenia seksualne. Np. takie kierunki jak Gruzja, Azerbejdżan.
Życie bardzo tanie, a wiele samotnych podróżniczek do poznania. Do tego też tania dobra trawa i
wino. W hostelu możesz się też zatrudnid za jedzenie i kąt do spania. Pracując w recepcji czy kuchni
codziennie poznajesz nowe twarze.

Moja opinia:
Nie mam takich doświadczeń, a na hostele już jestem za wygodny. Nie bawi mnie to. Ale to tylko
moja opinia, a Twoje życie jest Twoje.

26. Randka MMA
Jeśli dziewczyna jest wysportowana i lubi adrenalinę, to możecie zrobid rundkę po klubach sztuki
walki w ramach darmowych lekcji.
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Moja opinia:
Randki ze sztukami walki w tle mijają się z celem, na sali będzie 99% facetów, którzy nie wpłyną
dobrze na Twoją świeżo poznaną pannę. Jeśli wiesz co mam na myśli.

27. Wernisaże malarstwa i fotografii.
Są za darmo. Przy okazji darmowe jedzenie i alkohol.

Moja opinia:
Wernisaże malarstwa i szeroko rozumianej sztuki są zawsze dobre. Pod warunkiem, że Cię to
naprawdę interesuje. Widzę tu wiele pomysłów na wykorzystanie atmosfery wernisażu do budowania
więzi (także seksualnej) z dziewczyną. Motywy na obrazach - świetna inspiracja do rozmowy i
przejścia z niej na wyjątkowość waszego poznania.

28. Tanie jedzenie
Tanie jedzenie. Niektóre restauracje na godzinę przed zamknięciem sprzedają na miejscu i na wynos
jedzenie. Czasami obiad wychodzi za 10-15 zł.

Moja opinia:
Hmmm, nie wiedziałem. Ale to nie mój styl. Niemniej gdybym był przymierającym głodem
studentem, to pewnie by to była dla mnie informacja miesiąca.
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29. Randka masażowa
Naucz się masażu klasycznego lub erotycznego. Nawet z netu lub książek. Opowiadaj o tym wśród
znajomych.

Moja opinia:
Jak już wspominałem - randka z Twoim masażem w tle jest zawsze dobra - dla świeżo poznanej
dziewczyny.

30. Randki fetyszowe
Byłem kiedyś z dziewczyną, która miała taką ochotę na seks, że robiliśmy to w ciemnym miejscu na
podwórku. Potem przenieśliśmy sie do klatki schodowej. Są dziewczyny, które dodatkowo podniecają
takie sytuacje.

Moja opinia:
Co do fetyszy - warto to najpierw wybadać.

31. Randki agroturystyczne
W zimie sprawdza sie też agroturystyka. Np. jakiś pokoik w chatce gdzie blisko jest las, śnieg po pas i
jeszcze góry. Doba u gospodarzy to czasami tylko 20-30 zł. A niesamowita, intymna atmosfera. Można
jeszcze zabrad świece ze sobą.

Moja opinia:

Copyright by @ Marcin Szabelski „Adept” 2018

22

www.uwodzenie.org

Agroturystyka w zimowych, pięknych pejzażach brzmi ciekawie. Uczucie odosobnienia, piękne
zimowe widoki, nietypowe miejsce, palenie w piecu... to może być ekscytująca przygoda. Do tego
psie zaprzęgi, jazda na nartach biegowych przez bezdroża. Hmmm... chyba się rozmarzyłem.

32. Randki czytelnicze
Tanim sposobem na urozmaicenie sobie życia w domu czy na randce w plenerze, jest czytanie sobie
na głos książek np. Decameron. Lub wierszy, jeśli dziewczyna jest romantyczną.

Moja opinia:
Randka czytelnicza brzmi intrygująco. Nigdy tego nie robiłem, ale jest to oryginalny pomysł i z
dodatkiem uwodzenia hipnotycznego może być czymś potężnym i nietuzinkowym. Sprawdzę :)

33. Randka dziwaczna
W niektórych miastach w knajpach robią coś takiego co się zwie PoraZwyrola. Pokazują tam stare
pornole, horrory, dziwne filmy. Do tych filmów jest podkładany dubbing przez zaproszonych aktorów
lub piosenkarzy. Oni improwizują. Na sali panuje luźna, seksualna, śmiechowa atmosfera. Do tego
można siedzied z jedzeniem, drinkiem i gadad, komentowad. Jest to nawet wskazane. Dobre miejsce
na randkę. A bilet kilka złotych.

Moja opinia:
Nie byłem. Sprawdź sam.

34. Tanie gadżety.
Dziewczyna poszła pod prysznic, zaś ja w międzyczasie przesunąłem łóżko na środek pokoju (nie
przypadkowo – nie lubi, gdy łóżko jest przy ścianie) i zanurkowawszy znów do swej torby
wyciągnąłem woreczek z podgrzewaczami (czyli te takie „mini” świeczki w aluminiowych miseczkach).
Z kuchni przyniosłem ile się dało małych talerzyków – jako podstawki do nich. Zapaliłem wtedy tego
ze 20 sztuk i porozstawiałem po całym pokoju, w różnych miejscach i na różnych wysokościach.
Zrobiło się całkiem miłe i klimatyczne „cmentarzysko”. Nie zapomnę miny laski, jak wyszła z łazienki i
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stanęła wmurowana w drzwiach (o ile dobrze pamiętam słychad było nawet odgłos spadającej szczęki
na

podłogę

–

ale

oczywiście

nie

sztucznej

;P

).

Parafrazując słowa reklamy:
1) Przesunięcie łóżka – trochę wysiłku;
2) Zakup 100 podgrzewaczy – 11,99 PLN;
3) Podkładki pod podgrzewacze – 0 PLN (przy założeniu, że coś wykombinujecie)
4) Efekt WOW – BEZCENNY!… Za wszystko inne zapłacicie.
P.S.
Zorganizowanie podkładek pod podgrzewacze jest BARDZO WAŻNE, gdyż po czasie nagrzewają się
one tak bardzo, że w przypływie namiętności możecie nawet nie zauważyd, iż coś się topi lub nawet
pali! Skąd to wiem? Ehhh… ano stąd, że daaawno temu zrobiłem podobną „akcję” rozstawiając je
same – bez podstawek – na dywanie… efektu chyba nie muszę tłumaczyd (wymiana dywanu była
później dośd droga, więc taka „akcja” w razie „W” znacznie podniesie kosz wspomnianego „tricku w
sypialni”.

Moja opinia:
Hmmm, patent ok, ale tylko w stałym związku.

35. Randka z gotowaniem w tle
Jeśli z kobieta trochę już się znamy, dobrą opcją na „randkę” jest wspólne gotowanie. Drogo nie
wychodzi, frajdy sporo – kobiety lubią takie akcje, bliskośd niemal automatyczna, bo gdy coś się robi
w niezbyt obszernej kuchni, to co i raz jest okazja, żeby dotykad się nawzajem („przesuo się na
moment”). Z niektórymi kobietami wychodzi „jedzenie z ręki” (np. gdy zostanie trochę owoców,
bakalii z dekoracji ciasta – podaję jej wprost do buzi) – wtedy to się nie może skooczyd inaczej, niż
upojną i niezapomnianą nocą

Moja opinia:
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Moje umiejętności gotowania ograniczają się do zupek VIFON, jajecznicy i proteinowego placka.
Dlatego zabawy w kuchenne rewolucje nie są dla mnie. Ale jeśli lubisz gotować, to masz dużego plusa
u dziewczyny. Ja mam minusa, więc muszę podpierać się dobrą gadką.

36. Randki leśne
Gdy jeździłem do swojej byłem i jej rodzice byli w domu, to brałem plecak, wodę, prezerwatywy,
jakąś kurtkę (dobry jest też stary skórzany płaszcz) i szliśmy do lasu. Wokół Warszawy jest ich wiele
np. Kampinos, Lasek Bródnowski (kiedyś było tam pusto i dużo miejsc, gdzie można było się skryd).
Kurtka pod plecy, plecak pod głowę. Gdy lubicie ryzyko, można zboczyd z trasy w Parku Narodowym.
Tam już mniejsze prawdopodobieostwo, że ktoś Was znajdzie. Chyba, że zwierzęta. A jaka sceneria
dla igraszek. Mech pod nogami, odgłosy strumienia, śpiew ptaków.

Moja opinia:
Wszystko fajnie, tylko uwaga na kleszcze. Borelioza to potworna, a niedoceniana choroba.

37. Randki kinowe (słabe filmy)
Można iść do kina na słaby film i w porze, gdy jest najmniej widzów. W niektóre dni to kilka złotych.
Usiąść w najwyższym rzędzie. Gdy dziewczyna ma spódniczkę lub sukienkę naprawdę różne rzeczy
możecie wyczyniać. No o ile nie będzie za bardzo intensywnie i głośno. Serio, bardziej tu ogranicza
Was strach niż wyobraźnia.
Moja opinia:
Daję temu pomysłowi okejkę. Szkoda tylko, że wiele osób nie może sobie pozwolić na seanse w
pustych salach kinowych. Bo pracuje w godzinach przedpołudniowych.

38. Randki eksploracyjne
Urban exploration czyli zabranie dziewczyny na chodzenie po opuszczonych miejscach. Jest wiele
młodych dziewczyn, które to bardzo nakręca. Można zabrać śpiwory, jakieś lampki na akumulator i
przenocować w takim miejscu. W lecie wypożyczyć kajak dwuosobowy i popływać po kanałach,
rzekach. Zawsze można podpłynąć na brzeg w jakimś ustronnym miejscu i się zająć sobą.
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Moja opinia:
Hmmm, brzmi ciekawie. Dużo potencjalnych plusów. Minus jest taki, że świeżynka (czyli świeża
dziewczynka) raczej nie pójdzie na pierwszych randkach z Tobą, zwiedzać tajemnicze i być może
niebezpieczne miejsca.
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Mistrzowie Oszczędzania ;)
1. "Ty zapłacisz teraz, a ja następnym razem" + ewentualnie jakieś gównowyjaśnienie typu "karta
straciła ważnośd" - no i nie umawiasz się na następną randkę.
2. U niej "Wyglądasz na taką, która ma durexy po swoim eks w pokoju". Dzięki temu, te które masz
przy sobie masz na następny raz.
3. Ja mam, z racji osobistego doświadczenia, chyba najskuteczniejszy sposób oszczędzenia na
kobietach: NIE ŻEO SIĘ!
4. Jak oszczędzid na lasce ? Najlepiej zerwad z nią 13.02 a wrócid do niej 9.03, a jak jeszcze trafią się
jej urodziny w między czasie…
5. Prezent własny = zrobiona ręcznie ( przez ciebie !!!) drobna biżuteria np.
http://www.borsuczówka.pl/top-10-fantastycznych-prezentowktore-mozemy-wykonac-sami/
6. Portale randkowe = korzystamy z ew. okresu próbnego bądź zniżki na np. pierwszy miesiąc, potem
kasacja konta i ew. nowe / korzystanie z ograniczonej wersji i kupno tylko nie zbędnych rzeczy (np.
tylko wiadomości do i od ciebie)

Mistrzowie wykrętów :)
1. "Słuchaj, dzisiaj nie możemy wrócid do mnie, bo udostępniam mieszkanie mojej młodszej siostrze,
nie widziała się prawie miesiąc z chłopakiem... sama rozumiesz..."
2. "nie umiesz gotowac? ok, zróbmy tak: możemy się założyd jak ja lepiej ugotuję to X, jak Ty to Y ?
Oj, ale ja nie mam garnków, to u Ciebie musimy gotowad…"
3. "ja nie mogę u siebie ugotowad, bo mieszkam w akademiku, więc musimy u Ciebie"
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OK, to tyle na kwiecień 2018 r.
Sukcesywnie będę zbierał kolejne pomysły na oszczędzanie i dodawał do tego raportu. Na koniec
zobacz jeszcze mój kanał, ktory być może rozwali Ci życie seksualne. I stworzy je na nowo jako
bardziej kolorowe. Obejrzysz tam niepoprawne politycznie filmy o kobietach i związkach:
https://www.youtube.com/user/WarsawLair
No i zobacz też mojego bloga, po lekturze którego zerwiesz ze swoją dziewczyną
www.Uwodzenie.org ;) ;) ;)
Mam nadzieję, że wyciągnąłeś dla siebie z mojego poradnika jak najwięcej i ta wiedza przyda Ci się
potem w życiu. Jeśli chcesz rozwijad się dalej, dowiedzied się więcej o kobietach, uwodzeniu i różnych
innych ciekawostkach z tej dziedziny, to zapraszam Cię też na inne moje strony:

Inne moje strony:
www.MarcinSzabelski.pl strona poświęcona moim indywidualnym poradom i konsultacjom z zakresu
technik uwodzenia. Dostaniesz odpowiedź na każde Twoje pytanie.

http://www.psychoregeneracja.pl/
ogólno-życiowych

moja strona na temat coachingu mentalnego w kwestiach

np. stres, depresja, odkochiwanie, wypalenie zawodowe, regeneracja

psychiczna, ogólna pewnośd siebie, fobie, traumy, itd.

www.alfafemale.pl/ strona dla kobiet na temat uwodzenia mężczyzn, kobiecej pewności siebie i
psychologii relacji damsko-męskich.
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KONIEC
To już jest koniec. Mam nadzieję, że wyciągnąłeś dla siebie z mojego poradnika
jak najwięcej i ta wiedza przyda Ci się potem w życiu. Jeśli chcesz rozwijać się
dalej, dowiedzieć się więcej o kobietach, uwodzeniu i różnych innych
ciekawostkach z tej dziedziny, to zapraszam Cię też na inne moje strony:
http://www.generator-randek.pl/ 400 stronicowy
ebook, wprowadzający w tematykę uwodzenia.
Milion ważnych informacji o psychologii kobiet i
uwodzenia, które rozjaśnią Ci co naprawdę działa
na kobiety i dlaczego. Podstawowy podręcznik, od
niego

najlepiej

zacząć

swoją

przygodę

z

uwodzeniem. Znajdziesz tam odpowiedzi na 260
najczęstszych pytań czytelników bloga na temat
podrywu i uwodzenia.
http://SekretyUwodzeniaSlowami.pl

poradnik

na temat prowadzenia rozmowy z kobietą.
Dowiesz się co powiedzieć dziewczynie, aby ją
zaintrygować, o czym rozmawiać, aby były Tobą
zainteresowane. Jak budować wartość w oczach
kobiety i kierować rozmowy stopniowo w
kierunku seksu.
Sekrety Uwodzenia Słowami II
poradnik na temat prowadzenia SEKSUALNEJ
rozmowy z kobietą. Dowiesz się co powiedzieć
dziewczynie, aby ją skierować szybko rozmowę
Copyright by @ Marcin Szabelski „Adept” 2018
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do seksu, rozpalić kobietę seksualnie słowami. Jak stworzyć

Twoją

SEKSUALNĄ wartość w jej oczach. Jak rozmawiać o seksie i wprowadzać
seksualność do rozmowy, jak zdejmować obawy i wstyd seksualny z kobiety.
Jak usuwać opór seksualny kobiety za pomocą słów. Jak budować napięcie
seksualne w czasie rozmowy. Wszystko o seksualnym uwodzeniu kobiety
słowami. SUS 2 to mega rozszerzenie poradnika SUS 1 o elementy seksualne.

http://www.Generator-InternetowychRandek.pl/
Poradnik (audio i pdf) jak uwodzić kobiety w
internecie, przykłady moich rozmów z kobietami.
Na Tinderze, Sympatii, Badoo czy Facebooku.

http://www.PoteznaPewnoscSiebie.pl
nowatorski

poradnik

i

system

ćwiczeń

mentalnych na zwiększenie pewności siebie i
pozbycie się nieśmiałości przy kobietach, które Ci
się podobają.

http://www.SekretyHipnozyErotycznej.pl
Poradnik (audio i pdf) o doprowadzaniu kobiety
do orgazmu za pomocą samych słów i hipnozy.
Także techniki używania hipnozy „nieoficjalnej”,
gdzie
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hipnotyzowana. Dodałem też przykłady i nagrania audio na żywo z takich sesji.

http://JakOdzyskacByla.pl - Poradnik (audio i
pdf) „Jak odzyskać swoją byłą kobietę”. Nic
dodać nic ująć. Temat mówi wszystko.

http://www.OdKolegiDoKochanka.pl
Poradnik „Jak wychodzić z szufladki kolega” i
zdobyć kobietę, która wcześniej dała Ci kosza. Jak
zmienić jej sposób patrzenia na Ciebie na bardziej
seksualny.

Techniki

manipulacji

emocjami

i

pragnieniami kobiety.

http://www.Sekrety-Zwiazkow.pl

poradnik

jakiego jeszcze w Polsce nie było. Kompleksowy
system uwodzicielskich porad na temat bycia w
stałym związku z kobietą. Jak sobie radzić z
testami i fochami kobiet. Jak „uwodzić” swoją
kobietę w związku.
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http://www.seksualnapewnoscsiebie.pl/
poradnik (bliźniaczy do PPS2) o tym, jak stać
się w pełni pewnym siebie facetem, jak pozbyć
się seksualnych lęków przed kobietami, jak się
czuć komfortowo z kobietą, dotykiem na randce
i w erotycznych sytuacjach w sypialni. Jak stać
się facetem, który nie denerwuje i nie stresuje
się całując, pieszcząc i kochając się z kobietą.
Pozbycie się blokad oraz obaw seksualnych
bardzo często usuwa problemy z erekcją

http://www.SystemPodrywu.pl/

poradnik

VIDEO na temat podrywania kobiet na
parkiecie tanecznym. Dodatkowo sposoby na
przełamani

obaw

przed

podejściem

i

rozpoczęciem tańca z dziewczyną.

http://www.Uwodzenie.org/Zdrada
poradnik AUDIO „Jak Zapobiec Zdradzie
Kobiety?” na temat zabezpieczania się przed
kobiecą zdradą, wykrywania zdrady kobiety,
itp.
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http://www.uwodzenie.org/soz/
poradnik

AUDIO/PDF

Otwartych

Związków”

„Sekrety
czyli

jak

podrywać kobiety na luźne, otwarte
związki, seks - przyjaciółki i na trójkąty.
Jak podrywać zajęte dziewczyny.

„Jak

Rozkochać

Dziewczynę

Do

Szaleństwa i Mieć z Nią Związek w 30
Dni”
Poradnik na temat podrywu na związek i
wchodzenia w stały związek z dziewczyną.
Sposoby na rozkochanie dziewczyny w
Tobie do szaleństwa.
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www.Uwodzenie.org/tud

mój 3h

VIDEO poradnik na temat właściwej i
skutecznej eskalacji dotyku z kobietą,
nakręcania kobiety dotykiem „pod
radarem” w „niewidoczny” sposób.
Zmienianie znajomości z kobietą na
bardziej erotyczną i podniecania jej
poprzez dotyk specjalnych miejsc na jej
ciele, jeszcze na RANDCE. Sposoby
uwodzenia kobiety z minimalną ilością słów.

„Usuń Impotencję i Kontroluj
Wytrysk”

poradnik

na

temat

usuwania problemów z potencją,
przedwczesnym

wytryskiem

i

nadmierną masturbacją. Jest w nim
11

nagrań

nagranie

hipnotycznych

VIDEO

na

plus

usuwanie

kompleksów seksualnych. Wszystko
po to, abyś mógł się kochać z
dziewczyną ile chcesz i jak chcesz.
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„Uwodzenie Kobiet Starszych od Ciebie”
to poradnik jak uwodzić seksowne kobiety
starsze od Ciebie o kilka lub kilkanaście lat.
Seksowne mamuśki „milf”, po30-tce i 40tce.

„Sekrety Uwodzenia Modelek i 10-tek”
poradnik na temat sposobów podrywu
najpiękniejszych kobiet. Jak przełamać
ich stereotypy i przespać się z pięknością.
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Biblia Uwodzenia w Dzień poradnik
jak podrywać kobiety w

AUDIO/pdf

ciągu dnia np. na ulicy, w sklepie, na
siłowni,

na

komunikacji,

plaży,
w

w

środkach

kółku

swoich

znajomych.

„Tajemnice

Uwodzenia

Młodszych

Kobiet” Poradnik dla dojrzałych mężczyzn
(powiedzmy 35+) jak podrywać kobiety o
10-20 lat młodsze od siebie.
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poradnik “Seks na 1 Randce” to poradnik
na temat… randek. Jak się zachowywać, gdy
umawiasz się na randkę z dziewczyną, gdzie
chodzić

na

pierwsze

randki,

o

czym

rozmawiać, jak popychać znajomość do
przodu, aby szybko przespać się z dziewczyną.

Poradnik

„Sekrety

Magnetycznego

Wizerunku”. Jak się ubierać i dbać o siebie,
aby przyciągać seksualnie kobiety swoim
ubiorem i wyglądem.

Poradnik "Skuteczna UwoMotywacja i nauka
uwodzenia".

Jak

sięuczyć

skutecznie

uwodzenia, od czego zacząć, jak sięrozwijać
krok po kroku, omijając błędy jakie popełniaja
nowicjusze. Sposoby na pokonanie ciężki chwil
i motywowanie siebie.
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Poradnik

"Tajemnice

Klubie"

Wszystko

co

Podrywu

w

potrzebujesz

wiedzieć, aby poznawać kobiety w klubie.
Jak zainteresować je sobą, pozbyć się
facetów (konkurencji). Jak podrywać w
klubie na przygodę, a jak na związek.
Sposoby na wakacyjne przygody tej samej
nocy

Zapraszam Cię też na stronę http://wl.com.pl

znajdziesz tam szkolenia z

różnych ciekawych aspektów podrywu, które są Tobie najbardziej przydatne.
Szkolenie na żywo to coś, czego nie dadzą Ci wszystkie poradniki świata.
Bieżący kontakt przez kilka dni z ekipą WL czyli Adept, Adventurer, Solid to
błyskawiczny postęp w Twoich umiejętnościach plus kontakt z kobietami na
żywo. Tego nie zastąpi pdf, nagranie Audio czy nawet VIDEO.
ŻYCZĘ

CI

POWODZENIA

W

UZYSKANIU

TEGO

CZEGO

NAPRAWDĘ CHCESZ
Marcin „Adept” Szabelski
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