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Wprowadzenie: Jak korzystać z ripost i nabrać
wprawy, spójności i swobody
~ „Powtórka jest matką doskonałości i wszystkich umiejętności.”
~ „Praktyka czyni mistrza”

Jakich efektów możesz się spodziewać?
Poniższe riposty powinny sprawić, że kobiety będą Cię postrzegać,
jak kogoś zupełnie innego niż wszyscy faceci, których dotychczas
spotkały i o to chodzi. Będziesz słyszał od nich teksty w stylu:
„Jeszcze nigdy nie spotkałam takiego faceta, jak Ty”
„Jesteś inny niż wszyscy”
„Gdy się poznaliśmy byłeś inny niż wszyscy”
„Nie mogę Cię rozgryźć” itp.
Wyjątkiem od tej reguły są toksyczne kobiety, atencjuszki, wampirki
ciągłej uwagi, obrażalskie maniaczki kontroli bez poczucia humoru
i dystansu do siebie, które powinieneś jak najszybciej rozpoznać
i zniechęcić, bo lepiej poczekać na właściwą kobietę niż się męczyć, a
potem cierpieć w milczeniu lub rozstawać lub rozwodzić i płacić
alimenty.
Im szybciej skreślasz toksyczne kobiety, tym szybciej
znajdziesz tę właściwą, szczerze zainteresowaną ze stabilnym
poczuciem wartości.
Polecam przestudiować poniższy program podobnie, jak pozostałe,
czyli 10 razy w 10 tygodni, a potem raz miesiącu wedle potrzeby, aby się
utrwaliło.
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Już samo nauczenie się tych odpowiedzi na pamięć sprawi, że
będziesz czuł się dużo bardziej pewny siebie, ponieważ będziesz wiedział
dokładnie, jak reagować w poszczególnych sytuacjach z kobietami oraz
znacząco ograniczysz ilość popełnianych błędów.
To normalne, że z powodu emocji nieraz zapomnimy daną ripostę
i nie wyjdzie nam do końca tak, jak chcieliśmy, jednak za każdym razem
będzie szło co raz lepiej i np. gdy raz Ci się coś zapomni, to wyciągniesz
wnioski i następnym razem w takiej samej sytuacji na pewno już Ci się
nie zapomni.

Pracuj również nad zdrową samooceną,
poczuciem własnej wartości.
Przypominam, aby nie traktować jakichkolwiek technik flirtu,
rozmowy czy prezentowania pewności siebie w sposób skrajnie
wypaczony, przerysowany, ekstremalny jako plaster na niskie
poczucie wartości i rekompensowanie poczucia niedowartościowania.
Początkowo oczywiście można tego typu techniki wykorzystywać
na zasadzie „fake it till you make it” (udawaj aż samo zaskoczy),
natomiast docelowo należy zbudować zdrową samoocenę, poczucie
wartości oparte o wewnętrzne przekonania takie jak przekonanie,
że zasługuję na szczęście i poradzę sobie z życiowymi wyzwaniami
i przeciwnościami, życie świadome celu, zgodne z ustalonymi zasadami
życiowymi, spójność wewnętrzna, asertywność, samoakceptacja.
Na tym skoncentrowane są 90 dniowe programy, jak „Pewność
siebie z kobietami w 90 dni” i „Wolność od nałogów w 90 dni
– program o wartościach życiowych, związkowych, seksualnych”
Mapa sukcesu pdf tutaj.
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Jak jeszcze możesz wykorzystać poniższe
riposty?
Poniższe riposty możesz również wykorzystać jako kwintesencję,
tzw. gotowce na niemal każdą sytuację z dziewczyną.
Ok, to tyle słowem wstępu, nie przedłużając, przejdźmy do 124
ripost na podchwytliwe pytania kobiet, ich testy, gierki i zaczepki,
sprawdzające naszą pewność siebie i poczucie atrakcyjności oraz obycia
z kobietami .
Poniższe riposty starałem się uporządkować w kolejności od
zapoznania poprzez randki i związek, jednak nie jest to sztywne,
ponieważ wiele z tych kobiecych pytań może pojawić się na wielu
etapach znajomości, zarówno już przy zapoznaniu, jak i w czasie
pierwszych 10 randek, jak i w dalszym czasie trwania związku.
Oczywiście te riposty są oparte o zasady atrakcyjności, bycia
wyzwaniem i tajemnicą z programów „Jak zdobyć dziewczynę
w 12 randek” i „Jak utrzymać związek z kobietą swoich marzeń”.

Dział 1: Zapoznanie dziewczyny
- Odpowiedzi na pytania, obawy i testy kobiet przy zapoznaniu
Gdy ona pyta, dlaczego jesteś sam , czy szukasz sobie
dziewczyny, ile trwał Twój ostatni lub najdłuższy związek,
dlaczego do mnie zagadałeś, co o mnie myślisz, czy mówisz
to każdej itp.
Ciąg dalszy na stronie:
Jak-Zdobyc-Dziewczyne.pl/124-riposty
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