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Zaawansowany Artykuł Nr 23:
“Na jakie kobiety bycie wyzwaniem i tajemnicą
nie działa, tylko je zniechęci – czyli jakich kobiet
unikać, ponieważ będą sprawiać problemy”
„Klucz do szczęśliwego związku nie polega tylko na znalezieniu

właściwej kobiety, ale najpierw na uniknięciu tej niewłaściwej.”
Przeczytaj poniższą odpowiedź na pytanie o tym, czy warto zawracać sobie
głowę kobietą, która się OBRAŻA i Cię wykorzystuje. Na końcu poznasz również
„10 typów kobiet, z czego 9 zniszczy Ci życie.”
UWAGA!
Mój kurs i przedstawione w nim cechy atrakcyjnego mężczyzny jak pewność
siebie, opanowanie i bycie wyzwaniem oraz tajemnicą NIE DZIAŁAJĄ na toksyczne
kobiety. Wręcz przeciwnie. Odpychają je, zniechęcają, denerwują. I bardzo dobrze!
Dzięki temu unikniesz problemów przez resztę swojego życia, ponieważ jeśli
zwiążesz się z niewłaściwą kobietą, to czeka Cię rozwód i podział majątku albo
cierpienie przez lata w milczeniu.
*** PYTANIE CZYTELNIKA***
„Cześć Paweł,
Zamówiłem miesiąc temu Twój kurs „ Jak zdobyć dziewczynę w 12 randek.”
Na pewno na jakąś cześć kobiet Twoja taktyka jest dobra i może nawet najlepsza
jaka istnieje. Tyle ze kurs jest reklamowany jakoby miał działać ogólnie na wszelkie
kobiety. To czego mi brakuje w tym kursie żeby, był on perełką godną polecenia
każdemu facetowi, to to by napisać cały kilkunastostronny rozdział (lub jakiś aneks
do tego ebooka) opisujący DOKŁADNIE rożne rodzaje kobiet i uczący sposobów
jak rozpoznać, z jakim typem kobiety mamy do czynienia. Następnie powinno być
jasno określone, na które typy kobiet Twoja strategia zadziała, a na które nie. Bez
tego istnieje ogromne ryzyko ze się pomylę na początku znajomości, ocenie że niby
ona jest pewna siebie itp, wiec pewnie taktyka Grzywocza zadziała, a potem się
okaże, że ona np. całuje się tylko z facetem który JUŻ JEST jej chłopakiem (co jest
nawet plusem jeśli nie całuje facetów z którymi tylko randkuje) oraz że np. nigdy
nie zdobyłaby się na odwagę by otwarcie zakomunikować facetowi z którym się
umawia że coś do niego poczuła i chciałaby być jego dziewczyną.
Zamiast mu to okazać, to gotowa jest ukrywać to uczucie miesiącami i czekać aż to
facet jej powie że chciałby z nią chodzić (tak była programowana od dziecka że
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to facet ma się starać o kobietę i naprawdę bałaby się że wyjdzie na zdesperowaną
gdyby miała pierwsza okazać swoje uczucia.. w dodatku
nie wiedząc czy facet może tylko się nią bawi)
Zachęcam Cię abyś rozjaśnił szczegółowo swoim klientom tą kluczową kwestię na
jakie kobiety Twoja strategia działa a na jakie nie.
Arek”
>>> MOJA ODPOWIEDŹ:
Hej Arek,
Ebook, to za mało. Dopiero w nagrania Audio Action Steps, które są dołączone
jako bonus, tłumaczę takie szczegółowe informacje.
Gdy dziewczyna nie zadaje pytań, czy się nią bawisz, co od niej czujesz, gdzie to
zmierza, czy jesteście razem, czy widujesz inne dziewczyny, to są tego dwa powody.
1. Jest profesjonalną randkowiczką i jej to obojętne.
Sposobem sprawdzenia tego jest nie umawianie się nią na sobotą ani piątek, a
jej to będzie obojętne i nigdy nie spyta o drugie spotkanie w tygodniu.
2. Jest ultra nieśmiała lub dumna i nigdy nie spyta się o kontekst pary.
Wtedy musisz zadowolić się tym, że ona:
•
•
•
•
•
•
•

przychodzi na spotkania
odbiera telefony
podaje inne terminy, gdy nie może się spotkać
dobrze się bawi na spotkaniu
śmieje się z tego, co mówisz
dotyka i pozwala się całować na końcu spotkań
sama też szuka kontaktu

Wtedy to wystarczy i to jest bardzo dobre, bo dłużej trwa tajemniczość i jesteście
dla siebie większym wyzwaniem. Proces zabiegania o siebie i odkrywania uczuć jest
dłuuuższy i to jest bardzo dobre, bo ludzie się sobą potem nudzą, biorą za pewnik,
starają mniej, a tak świeżość i tęsknota są większe.

Im wolniej się sobą karmicie i mniejszymi kęsami, tym na
dłuŜej wystarczy.
Teraz podejrzewam, że w końcu dziewczyna mogła Tobie strzelić jakiegoś focha,
obrazić się, zmniejszyć kontakt i zacząć się wycofywać, bo TY pierwszy nie
mówiłeś jej, że chcesz z nią chodzić, być parą i tak dalej.
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Jaki z tego wniosek Arek?
Czy taka dziewczyna chciała wtedy szczerze CIEBIE?
Czy gdyby jej zależało na TOBIE, to czy przeszkadzałoby jej to, że jeszcze Cię nie ma
w 100%, jeszcze wszystko nie jest jasne, bo jej nie wyznałeś "miłości"?
Nie!
Cieszyłaby się każdą chwilą z Tobą, bo Cię lubi, chce z Tobą przebywać i to
ją cieszy. Obojętne czy jako para, przyszła para, potencjalna para czy dla zabawy.
Poza tym ona też potrafi mówić i gdy jej zależy to powie:
•
•
•
•
•
•

"A co z nami?"
"Co do mnie czujesz?"
"Gdzie to zmierza?"
„Czy widujesz jakieś inne dziewczyny?”
„Czy Ty się mną bawisz?”
„Czy traktujesz mnie poważnie?”

i delikatnie się Ciebie podpyta, gdzie to zmierza.
To bardzo ważny moment w relacji i ona w końcu to zrobi.
(Pod warunkiem, że się jej podobasz i nie jesteś przewidywalny ani zbyt dostępny. Nie przestrzegając
zasad z kursu kobieta pomyśli, że już dawno Cię zdobyła, wręcz owinęła wokół palca, więc nie musi już
pytać ani o inne dziewczyny ani o to, czy jesteście parą ani częstsze spotkania niż raz w tygodniu.)

Natomiast, jeśli dziewczyna Cię olała, bo się przed nią pierwszy nie uzewnętrzniłeś, to
zgadnij, czego ona tak naprawdę chciała?

Chciała potwierdzenia swojej wartości, chciała się dowartościować,
MIEĆ po prostu chłopaka, który jej wyznaje uczucia i BIEGA za nią.

Tego chciała taka dziewczyna i bardzo dobrze, jeśli wskazówki z moich materiałów
automatycznie pozwalają Cię OCHRONIĆ przed tego typu kobietami.
Ich intencje nie są szczere. To jest wykorzystywanie Ciebie dla uzupełnienia
swoich braków i to się kiedyś nagle skończy, gdy jej się to znudzi, bo od początku
ona nie pragnęła, tylko chciała Cię wykorzystać.
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Niektóre kobiety na bycie wyzwaniem i tajemnicą reagują
obraŜaniem się, wycofaniem i bardzo dobrze.
• Do szczęśliwego związku potrzebna jest KOBIETA (nie dziecko) o
zdrowym poczuciu własnej wartości, która jest samowystarczalna
emocjonalnie.
• Natomiast do szczęśliwego związku nie nadaje się dziecko, które jest
wampirem emocjonalnym i uzależnia swoją wartość od aprobaty
i nadskakiwania faceta.
Miałem podobny przypadek niezadowolonego czytelnika, który stwierdził,
że nie istnieją takie kobiety, które przejdą te wszystkie testy, przerwy między
spotkaniami i brak Twoich proklamacji uczuć, co jest oczywiście kompletną bzdurą,
bo są wartościowe dziewczyny i takie, które się nie nadają.
Przypominam, że uczucia owszem OKAZUJESZ, ale poprzez:
• prowadzenie interesujących spotkań
• płacenie za randki (tak, Ty zawsze płacisz aż ona w końcu Cię gdzieś zaprosi lub się dorzuci sama z
•
•
•
•
•

własnej woli. Jeśli przez 10 spotkań tego nie zrobi, to jest egoistką i nie ma sensu z nią być)

odwożenie jej
całowanie w usta
bycie gentlemanem
dzwonienie i umawianie kolejnych spotkań
spędzanie razem czasu

Jeśli te CZYNY nie są dla kobiety dowodem, że ona Ci się bardzo podoba, to
najwyraźniej ma wygórowane wymagania i tak naprawdę chce się dowartościować
papugowaniem sobie pustych słówek według kobiecych pisemek.

Odpisałem na jego zaŜalenie, Ŝe stracił wartościową
dziewczynę i moje metody nie działają słowami:
"Powodzenia w związku z "wartościową dziewczyną",
która się OBRAŻA".
Ostatnio na webinarze też tłumaczyłem, że małżeństwo to jest jak wrzucenie
kota i psa do łodzi podwodnej i puszczenie ich dookoła świata.
Dwie kompletnie różne istoty,
które mają się dogadywać ze sobą do śmierci.
Powodzenia z osobą, która się obraża. Powodzenia.
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Jeśli masz jakieś wątpliwości co do tego, czy ona Cię wykorzystuje, to zadzwoń do niej
7 dni po ostatnim spotkaniu/telefonie i ustal spotkanie.
Zobacz czy przyjdzie na spotkanie i jak będzie się zachowywać. Ty nic nie mów o
poważnych sprawach jak uczucia i zachowuj się, jakby to była pierwsza randka. Skup
się na dobrej zabawie.
Jeśli ona już nie chce się spotykać, to znaczy, że jej zainteresowania nie zabiło
Twoje bycie wyzwaniem i tajemnicą, tylko ona ma zbyt niską samoocenę, żeby to ją
pociągało, więc ona doszukuje się we wszystkim braku swojej atrakcyjności.
(Pod warunkiem, że naprawdę byłeś tajemnicą i wyzwaniem według kursu. Jeśli nie byłeś i popełniłeś błędy, w
zbyt oczywisty sposób ujawniłeś swoje uczucia, to ją po prostu wystraszyłeś i zniechęciłeś desperacją).

To chora sytuacja, bo Ty nigdy nie naprawisz kobiety. Ona sama musi to najpierw
zrobić, zanim wejdzie w związek.
Tak samo, jak kobieta nie jest w stanie naprawić Ciebie i poświadczyć Ci o Twojej
męskości oraz Cię o tym ciągle zapewniać. W końcu ją zamęczą Twoje ciągłe
pytania:
•
•
•
•
•
•
•

podobam Ci się?
chcesz ze mną być?
lubisz mnie?
jestem atrakcyjny?
czy jestem wyjątkowy?
nie wierzę, że naprawdę Ci się podobam
ja na Ciebie nie zasługuję

Nikt, ani kobieta ani męŜczyzna nie są w stanie udźwignąć
cięŜaru odpowiedzialności za cudze poczucie własnej
wartości i szczęścia.
Większość ludzi sami mają wystarczająco dużo problemów ze sobą i nie potrzebują
dodatkowej kuli u nogi, którą trzeba zapewniać o swojej wartości.

Miłość polega na dzieleniu się szczęściem, które już masz w sobie.
• Jeśli Twój kubek z kawą jest pusty, to nie możesz się nią z nikim
podzielić, bo jej nie masz.
• A nikt nie zapełni Twojego kubka w całości, bo też musi coś pić.
Patowa sytuacja.
Przesyłam poniżej pomocne artykuły.
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h
ttp://mp3.jakzdobycdziewczyne.pl/Webinary/Artykuly/ZaawArtykul11StrachPrzedB
yciemSama.pdf
http://mp3.jakzdobycdziewczyne.pl/Webinary/Artykuly/ZaawArtykul22OnaSieObra
zaBoNiePiszeszSmsow.pdf
Pozdrawiam i życzę powodzenia!
Paweł Grzywocz
Jak-Zdobyc-Dziewczyne.pl/kurs-2
Jak-Zdobyc-Dziewczyne.pl/produkty
Jak-Zdobyc-Dziewczyne.pl/tranzycje
pawelgrzywocz@jakzdobycdziewczyne.pl
facebook.com/GrzywoczPawel
P.S.
Podsumowując, będąc wyzwaniem dla kobiet skutecznie zniechęcisz do siebie:
•
•
•
•
•

kontrolujące dziewczyny
obrażalskie
takie, które lecą na kas
profesjonalne randkowiczki
oraz oczywiście niedowartościowane

One będą rezygnować ze znajomości, jeśli nie będziesz im nadskakiwał.
Artykuł: „10 typów kobiet, z czego 9 zniszczy Ci życie” przeczytaj tutaj:
http://www.jak-zdobyc-dziewczyne.pl/zwiazki/10-typow-kobiet-z-czego-9-zniszczyci-zycie/
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