Jak to jest, że istnieje grupa facetów, która poznaje ogrom
kobiet? Bez problemów, podchodzą rozmawiają, uwodzą i umawiają
się na randki. A przecież nikt z nich nigdy nie widział materiałów
dotyczących relacji. W takim razie, w jaki sposób to robią? Odpowiedź
jest prosta.
Na początek fakty. Przez lata poznałem setki, jeśli nie tysiące
kursantów. 86% z nich posiadało jeden główny problem, brak
pewności siebie. To największa przeszkoda w poznawaniu kobiet.
Powoduje stres, strach i stawia wewnętrzne blokady.
Większość myśli, że bardzo ważna jest wiedza. Co konkretnie mają
powiedzieć, jak podejść, jak się zachować itd.. Oczywiście jest to
istotne, jak najbardziej tylko… w jakim celu skupiać się na tych
aspektach skoro wciąż nie posiadamy pewności siebie. To tak jak byś
miał samochód tylko bez silnika.

„Oczywiście to nie wszystko…”
Pewność siebie to przecież nie tylko relacje. Tak naprawdę dotyczy to
całego naszego życia. Większość kursantów, którzy korzystają z
różnych szkoleń czy projektów, przyznają sie, że przed rozpoczęciem
zmian nie tylko, nie poznawali kobiet, lecz również nie robili tego co
chcą. I właśnie przez to ich praca, zainteresowania, pasje i wiele
innych kwestii stało w miejscu. Niektórzy nawet przyznają, że robili
coś czego totalnie nie lubią z powodu braku asertywności.
To zdecydowanie zła droga. Niestety tak potężna grupa osób w niej
tkwi. Wszystko jest w miarę dobrze do pewnego etapu. Studia,
początek pracy, pierwsza stabilizacja, niby wszystko idzie dobrze lecz
wewnątrz czujemy, że nie do końca jest fajnie. Oczywiście, każdy ma
swoje problemy. Hipoteka, nowy laptop i sworzeń stuka w aucie,

mechaniki stwierdził, że wyjdzie 300. Natomiast globalnie jest nijak.
Zasługujemy na więcej, chcemy więcej, ale no kurde jakoś nie
możemy. Wewnętrzna nie moc, brak jakiejś większej motywacji i ten
cholerny strach. A jak coś nie pójdzie, coś się nie ułoży.
Do tego trzeba jeszcze dołożyć nasz ulubiony temat czyli wymówki.
Nie mogę, nie umiem, co inni powiedzą, ona ma chłopaka, jest za
ładna dla mnie i tak godzinami. I…
Zaczyna się spirala. Życie się rozleci jak domek z kart. Coś mi się nie
ułoży i zaraz stracę dom samochód moją nową pracę i wszystko na co
tak ciężko pracowałem. Podejdę i ona mnie oleje, ludzie zaczną się
śmiać, wytykać mnie palcami tam będzie stał mój wujek, który powie
rodzicom i w święta cała rodzina będzie zrywać boki itd. Itd..
Wiadomo, że trochę przegiąłem  Choć kreatywność kursantów
potrafi zaskakiwać.
Reasumując. Pewność siebie to potęga życia. Bez niej jest na prawdę
słabo. Możliwe, że obecnie tkwisz w tej sytuacji i czujesz, że mogło by
być lepiej, lecz nie jest. Kiedy rozmawiam szczerze z kursantami
mówią mi wprost. „Przychodzi pewien moment załamania, w którym
po prostu masz dość. Nie poznajesz kobiet, Twoja pewność siebie jest
w czarnym tyłku, a życie stoi w miejscu. Wkurza Cię to, jednak nic z
tym nie możesz zrobić. Frustracja, sięga zenitu i stwierdzasz, że jesteś
beznadziejny.”

„A przecież mogło by być tak pięknie…”
Kursanci, którzy do mnie trafiają na szkolenia czy coachingi potrafią
zmienić swoje życie i czerpać z niego garściami. Zmieniają prace,
zaczynają mocniej wciągać się w swoje pasje, czują wewnętrzny luz i
poznają tony kobiet. W ogromny skrócie wygląda to tak, że z czasem

się wiążą, ja dostaje zaproszenie na ślub, a później mam kaca… Na
końcu widać, że dzieci zajebiście szybko się starzeją, a my w ogóle  i
tutaj niestety nie przegiąłem.
Jednak… wyobraź sobie kiedy NIE musisz się ograniczać. Faktycznie
robisz to, co chcesz, poznajesz mega atrakcyjne kobiety, realizujesz
swoje pasje. Jakie to uczucie? Faktycznie jest super? To by było coś…
Wiele osób nie patrzy na to, żeby być w życiu szczęśliwym. Po prostu
jakoś to leci, jakoś płynie. Ty możesz być inny. Nie musisz iść za
tłumem, nie musisz cierpieć, wkurzać się i ciągle czuć niedosyt. Wręcz
przeciwnie. Możesz wygrać!

„Najważniejszy sekret.”
Przez te wszystkie lata kiedy prowadzę zdobadzkobiete poznałem
mnóstwo kobiet. Powstały nawet pewne produkty, w których
spotkasz wywiady z nimi. Czy na ulicy, czy w ekskluzywnej formie.
Na żywo, w klubach nawet opierałem na TYM swój podryw  Ależ to
miękko wchodziło 
Wszystkie, bez wyjątku mówią jedno. Mężczyzna musi być pewny
siebie. To nas kręci. To sprawia, że obejrzymy się za nim, będziemy
chciały go uwieść…
Jeżeli też tak chcesz to kliknij w link poniżej. Mój przyjaciel Uncle Uwo
rozwiązał ten problem. To potężna wiedza, a za nią idą efekty.
Sprawdź to:
Kliknij Tutaj
http://ppsa.uwodzic-uwodzicielki.pl/

