
Idź do

Katalog książek

Twój koszyk

Cennik i informacje

Spis treści

Nowości

Bestesllery

Zamów drukowany
katalog

Przykładowy
rozdział

Dodaj do koszyka

Zamów cennik

Zamów informacje
o nowościach

Wydawnictwo Helion SA
44-100 Gliwice
tel. 032 230 98 63
e-mail: sensus@sensus.pl

Kobiety kochaj¹ ³ajdaków!
Jak sprawiæ, by siê
za Tob¹ ugania³y 
Autor: Ron Louis, David Copeland 
T³umaczenie: Wojciech Bia³as
ISBN: 978-83-246-1849-1
Tytu³ orygina³u: How to Be
the Bad Boy Women Love
Format: 122x194, stron: 160

Ju¿ taki jestem zimny drañ. I dobrze mi z tym, bez dwóch zdañ! Zbigniew Kurtycz

�  Jak byæ trudnym do zdobycia i budziæ gwa³towne ¿¹dze kobiet?
�  Jak podkre�laæ ró¿nice miêdzy Tob¹ a nimi, by ci¹gle stara³y siê o Twoj¹
     akceptacjê?
�  Jak skracaæ i budowaæ dystans, aby nigdy nie czu³y siê za pewnie?
�  Jak manifestowaæ swoj¹ warto�æ, intrygowaæ i sprawiaæ, ¿eby to one zabiega³y
     o Ciebie?

Niedostêpny znaczy poci¹gaj¹cy!

Pamiêtasz z dzieciñstwa zdanie: �Dziewczynkom siê ustêpuje�? Przez ca³e ¿ycie 
wpajano Ci, ¿e musisz byæ mi³y i szarmancki dla kobiet? Szanujesz p³eæ piêkn¹
ponad wszelk¹ miarê i... co z tego masz?

Kobiety tak naprawdê nie wiedz¹, czego chc¹, dlatego to Ty powiniene� decydowaæ
za nie! Niby marz¹ o delikatnych i wra¿liwych mê¿czyznach, snuj¹ opowie�ci
o romantycznej mi³o�ci, ale do ³ó¿ka koniec koñców zaci¹ga je stanowczy i niedostêpny 
twardziel. Nie chodzi tu o to, by� wygl¹da³ jak miê�niak z si³owni, by z ust zwisa³ Ci pet, 
a oczy kry³y siê za gangsterskimi okularami. Musisz po prostu robiæ wra¿enie 
Mê¿czyzny Trudnego do Zdobycia, a ka¿da seksowna laska postawi sobie za cel 
dorwaæ Ciê i udowodniæ ca³emu �wiatu, ¿e potrafi Ciê uwie�æ. Najlepiej za pomoc¹ 
swoich erotycznych sztuczek i zmys³owych wyczynów. Bracie... przecie¿ nie mo¿esz 
tym wszystkim �licznym kobietom odmówiæ takiej przyjemno�ci!

Niech dziewczyny ci¹gn¹ do Ciebie jak æmy do �wiecy i spalaj¹ siê w ogniu po¿¹dania

�  Nie przejmuj siê przesadnie tym, co my�l¹ kobiety.
�  Nawi¹zuj kontakt na poziomie zmys³owym i erotycznym.
�  Nie nadawaj kobiecym uczuciom najwy¿szego priorytetu.
�  My�l o tym, co sprawia przyjemno�æ przede wszystkim Tobie.
�  ¯artuj, wyg³upiaj siê i baw przy tym �wietnie.
�  B¹d� szczery.
�  Nie pozwól sob¹ pomiataæ.
�  Miej odwagê zrywaæ niechciane relacje.
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Dlaczego m��czy
ni, którzy lec�
na „pierwsz� lepsz�” kobiet�,
zawsze wracaj� do domu sami

— i jak mo�esz u�y	 wobec kobiet
testowania i eliminacji, �eby sta	 si�

M��czyzn� Trudnym do Zdobycia

OZWI� SZYBKO t� zagadk�:
Który z poni�szych rodzajów biznesu odnosi Twoim

zdaniem wi�kszy sukces?
Biznes 1: To firma, którego w�a�ciciele wierz�, �e ich pro-

dukt jest dla „ka�dego”, i zabiegaj� na równi o ka�d� osob�
jako o potencjalnego klienta.

Biznes 2: To przedsi�biorstwo, którego w�a�ciciele skupiaj�
si� na dyskwalifikowaniu wi�kszo�ci ludzi — jako „nieklien-
tów” — tak szybko i wydajnie, ja tylko potrafi�, i którzy ca��

R
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swoj� uwag� hojnie obdarzaj� ma��, precyzyjnie namierzon�
nisz� na rynku, która potencjalnie pe�na jest w�ciekle entuzja-
stycznych klientów.

To stare pytanie ze szko�y biznesu, a odpowied� jest, jak
si� okazuje, zawsze taka sama:

Firma, która szybko odrzuca nieklientów i skupia si� tylko
na podtrzymywaniu kontaktów z tymi klientami, którzy
przynosz� najlepsze zyski, b�dzie mia�a najwi�ksze dochody.

Wi�kszo�	 osób zdaje si� my�le	, �e Biznes 1 cieszy si�
wi�kszym powodzeniem: w ko�cu nawet je�li uda Ci si�
sprzeda	 swój produkt tylko jednemu procentowi wszystkich
ludzi, to zbierzesz mnóstwo kasy! Taki biznesmen my�li so-
bie na pewno, �e nale�y zarzuci	 sie	 tak szeroko, jak to tyl-
ko mo�liwe.

Ale to nieprawda! W rzeczywisto�ci firma, która próbuje
sprzedawa	 swoje produkty ka�demu, wypadnie z rynku,
zanim si� obejrzysz.

To w�a�nie Biznes 2 — ten, który odrzuca nieklientów
i skupia si� wy��cznie na po��danych klientach — zarobi
du�o wi�cej pieni�dzy, mimo �e operuje na mniejszym rynku.

Ale po co Ci o tym mówimy?
Mówimy o tym, bo w odniesieniu do kobiet wi�kszo�	

PNB zachowuje si� dok�adnie tak, jak w�a�ciciele Biznesu 1.
S�dz�, �e je�li b�d� zabiega	 o ka�d� atrakcyjn� kobiet�

i nigdy nie zaryzykuj� „zatrza�ni�ciem jej drzwi przed no-
sem”, to wzrosn� ich szanse na powodzenie.

Ale jest to taki sam b��d na randce, jak w biznesie.
Oto straszna, szokuj�ca prawda:

Je�eli wystarczy Ci „pierwsza lepsza” kobieta,
to zawsze b�dziesz wraca� do domu bez kobiety.
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M��czyzna, który wie, jak by	 Trudnym do Zdobycia wo-
bec kobiet, zdobywa je. M��czyzna, który zaakceptowa�by
„jak�kolwiek atrakcyjn� kobiet�”, nie zdobywa kobiet. I tyle.

Ju� s�yszymy, jak mówisz: „Ale przecie� ja ju� teraz jestem
dla kobiet Trudny do Zdobycia! Tak naprawd� chc� si�
umawia	 jedynie z supermodelkami, ale nie mam nawet
okazji z nimi pogada	! W gruncie rzeczy, je�li tylko kobieta
jest w ogóle w jakim� stopniu seksowna, to zupe�nie jej uni-
kam! Czy to nie czyni mnie ju� wystarczaj�co Trudnym do
Zdobycia?”.

Odpowied� brzmi — nie. Nie jeste� wcale Trudny do
Zdobycia. Po prostu sam usuwasz si� z placu zabaw. Ko-
niec ko�ców, jeste� przez to Niemo�liwy do Zdobycia.
A to co� zupe�nie innego ni� to, o czym mówimy, jak sam za-
raz zobaczysz.

Mo�e te� martwi Ci� inna kwestia: „Czy dyskwalifikowa-
nie kobiet nie sprawi, �e zostan� mi do wyboru tylko grube
i brzydkie?”. Odpowied� ponownie brzmi — nie. W rzeczy-
wisto�ci dzia�ania Trudnego do Zdobycia sprawdzaj� si� na-
wet lepiej w stosunku do seksownych kobiet.

Pomy�l tylko: takie kobiety wiedz�, �e s� sexy. Dziesi�tki
m��czyzn mówi� im to ka�dego dnia. W rzeczywisto�ci
w obliczu seksownej kobiety zasady testowania i selekcji
przez 99,99% m��czyzn zostaj� rzucone w k�t. Zrobiliby
wszystko — naprawd� wszystko — byle tylko zaci�gn�	 j�
do �ó�ka. Wi�kszo�	 facetów wcale nie panuje nad swoim
os�dem.

I w�a�nie w tym mo�esz si� od nich ró�ni	. Maj�c wol�,
by by	 wobec kobiet Trudnym do Zdobycia — najpierw przez
ich testowanie i eliminacj�, a potem stosuj�c wobec nich inne
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metody, których nauczymy Ci� w tej ksi��ce — zdo�asz to
osi�gn�	. Tylko 0,1% m��czyzn stanowi dla superseksownych
kobiet rzeczywi�cie fascynuj�ce wyzwanie. A jak sam si�
przekonasz, stawianie im takiego wyzwania to naprawd�
dobry pomys�.

Co daje Ci bycie Trudnym do Zdobycia?
� Bycie Trudnym do Zdobycia pomo�e Ci odsia� kobiety,

których w�a�ciwie nie da si� uwie��. Tak jak skuteczna
firma selekcjonuje potencjalnych klientów i odrzuca
tych, którzy najprawdopodobniej nic nie kupi�,
tak zr�czny uwodziciel eliminuje w selekcji kobiety,
które najpewniej nigdy nie zdecyduj� si� na seks.

� Bycie Trudnym do Zdobycia pomo�e Ci skupi� si� na
swoich realnych perspektywach. Jak ju� powiedzieli�my,
nie oznacza to tylko kobiet grubych i brzydkich;
w rzeczywisto�ci takie kobiety s� zwykle eliminowanie
jako pierwsze. Je�li potrafisz zaakceptowa	 fakt,
�e koncentruj�c uwag� na kobietach, które dadz� si�
uwie�	, zwi�kszysz swoj� si�� przyci�gania, to nigdy
ju� nie b�dziesz musia� by	 sam.

� Bycie Trudnym do Zdobycia jest wst�pem do procesu
uwodzenia. Pami�taj: kobiety — jak wszyscy ludzie
— pragn� tego, co rzadkie, na co jest popyt, albo tego, co
trudno osi�galne. Kiedy sam jeste� Trudny do Zdobycia,
pokazujesz im, �e to w�a�nie Ty, a nie ona, jeste� cennym
nabytkiem, co natychmiast uruchomi proces uwodzenia.

� Bycie Trudnym do Zdobycia pozostawi Ci du�o
wi�cej energii na kobiety, które „zdaj� egzamin”.
Tak jak biznesmen koncentruj�cy si� na �ci�le
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wyselekcjonowanej grupce klientów mo�e wi�cej
energii i uwagi przeznaczy	 na zabieganie o tych
potencjalnych klientów, tak samo Ty, je�li szybko
pozb�dziesz si� kobiet, które nigdy nie zdecydowa�yby
si� na seks, b�dziesz w stanie skupi	 si�, jak promie�
lasera, na kobietach, które mog� si� na to zdecydowa	
— a to zapewni Ci du�o wi�ksze powodzenie.

� Bycie Trudnym do Zdobycia pokazuje kobietom,
�e jeste� m��czyzn�, który jest zdolny zrezygnowa�
z uwodzenia. To za� „ustawia” uwodzenie na Twoich,
a nie na jej warunkach. B�d�c Trudnym do Zdobycia,
pokazujesz kobiecie, �e Ty i Twoja uwaga macie swoje
granice i �e mo�e ona to straci	, je�eli nie zagra we
w�a�ciwy sposób.

� Bycie Trudnym do Zdobycia sprawia, �e jeste�
interesuj�cy dla kobiet. Jak ju� powiedzieli�my, ka�d�
seksown� kobiet� otaczaj� t�umy facetów gotowych
zrobi	 wszystko, niewa�ne jak bardzo mog�oby ich
to poni�y	, byle tylko zaci�gn�	 j� do �ó�ka. Mimo
�e Tobie bycie po��danym przez tabuny kobiet mo�e
wydawa	 si� czym� jak najbardziej po��danym, to
takie podda�cze wzgl�dy mog� brzydzi	 kobiet�, która
chce by	 z silnym, m�skim i interesuj�cym facetem.
Je�eli jeste� M��czyzn� Trudnym do Zdobycia, to stajesz
si� jednym z nielicznych go�ci, którzy s� dla seksownej
kobiety naprawd� interesuj�cy.

Jest jeszcze jedna zasadnicza umiej�tno�	, któr� musisz
posi��	, je�li masz sta	 si� M��czyzn� Trudnym do Zdoby-
cia, i musisz j� pozna	, zanim nauczymy Ci� samych sztu-
czek M��czyzny Trudnego do Zdobycia.
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Zasadnicza umiej�tno�	, któr� musisz posi��	,
�eby by	 Trudnym do Zdobycia wobec kobiet
Wyobra� sobie nast�puj�c� sytuacj�: oto siedzisz sobie
w kawiarni, a seksowna kobieta zajmuje miejsce przy stoliku
obok. Naprawd� chcesz do niej zagada	. Jaka jest najwa�niej-
sza umiej�tno�	, któr� musisz si� wykaza	, �eby rozpocz�	
t� interakcj�?

Czy chodzi o to, �e masz zna	 ca�� mas� �wietnych tek-
stów do zagadania?

Nie.
Czy musisz dysponowa	 ca�� fur� ró�nych forteli, tri-

ków do zapoznawania si�, sztuczek NLP1 i wybiegów?
Nie.
Czy chodzi o to, �e masz by	 �wietnym artyst�? Albo �e

masz by	 naprawd� przystojny? Albo �e masz prezentowa	
sob� dok�adnie to, czego ta kobieta szuka u m��czyzn?

Nie, nie i jeszcze raz nie!
Czy masz u�ywa	 wody kolo�skiej z feromonami? Ko-

rzysta	 z muzyki podprogowej?
Nie i jeszcze raz nie!
W rzeczywisto�ci nie chodzi tu o nic, co przychodzi do

g�owy wi�kszo�ci m��czyzn.
Oto jedyna rzecz, jakiej potrzebujesz, �eby sprawi	, �e ta

interakcja przebiegnie pomy�lnie — a je�li jej nie masz, to
nigdy nie osi�gniesz powodzenia, niewa�ne, co poza tym
posiadasz:

                                                          
1 Programowanie neurolingwistyczne.
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Musisz by	 gotowy na podejmowanie pewnego ryzyka
Powiedzieli�my to ju� w rozdziale 1. Je�li nie potrafisz po-
dejmowa	 ryzyka, to niewa�ne, jak wiele technik uwodzenia
opanowa�e�. Poniewa� je�eli nie potrafisz podj�	 ryzyka, to
nie mo�esz zastosowa	 �adnej z nich.

Zanim jednak zwariujesz z powodu konieczno�ci po-
dejmowania ryzyka, pozwól, �e Ci� uspokoimy.

Nie ka�emy Ci robi	 z siebie durnia. Wcale nie musisz.
Nie ka�emy Ci stawia	 si� wobec kobiet w niezr�cznej

sytuacji, w której nie wiedzia�by�, jak si� zachowa	. Do tego
te� Ci� nie zmuszamy.

Nie mówimy Ci te� wcale, �e musisz podejmowa	 szale�-
cze ryzyko wobec seksownych kobiet. W rzeczywisto�ci mó-
wimy Ci z naciskiem, �e nie powiniene� i�	 na szale�cze
ryzyko.

Uspokój si� wi�c, bo mamy akurat dobr� wiadomo�	.
Kiedy ju� nauczysz si�, jak podejmowa	 wobec kobiet proste,
drobne i w�a�ciwe ryzyko, b�dziesz w stanie zostawi	 za sob�
�wiat PNB i zacz�	 nawi�zywa	 zwi�zki z seksownymi ko-
bietami.

Czy bycie Trudnym do Zdobycia dla kobiet
jest ryzykowne?
M��czy�ni, z którymi pracujemy, cz�sto mówi� nam, �e ich
zdaniem bycie M��czyzn� Trudnym do Zdobycia jest ry-
zykowne.

Przyjrzyjmy si� bli�ej niektórym z najpowszechniejszych
rodzajów ryzyka, jakie zdaniem m��czyzn wi��� si� z byciem
Trudnym do Zdobycia.
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1. powszechnie uznawane ryzyko: „Je�li b�d� Trudny do
Zdobycia dla kobiet, to w ko�cu �adna mi nie zostanie i nigdy
�adnej nie przelec�!”.

Ci, których nape�nia to obaw�, boj� si�, �e je�eli wyklu-
cz� (przez bycie Trudnymi do Zdobycia) kobiety, z którymi
potencjalnie mogliby si� kocha	, to zostan� w ko�cu sami.
Cz�sto pytaj�: „Sk�d mam wiedzie	, która kobieta zgodzi si�
pój�	 ze mn� do �ó�ka? Lepiej wyjd� na tym, gdy zachowam
otwarte wszystkie opcje”.

Skuteczny uwodziciel ca�y czas „utrzymuje si� w grze”
— czego wi�kszo�	 PNB nie jest w stanie osi�gn�	 — a jed-
nocze�nie jest wobec kobiet Trudny do Zdobycia. Je�eli b�-
dziesz w�a�ciwie wprowadza� w �ycie dzia�ania maj�ce uczy-
ni	 Ci� Trudnym do Zdobycia, to nieustannie b�dziesz
nawi�zywa� interakcje z kobietami, jednocze�nie daj�c im
powód, by same poszukiwa�y kontaktu z Tob�.

2. powszechnie uznawane ryzyko: „Je�eli b�d� wobec kobiet
Trudny do Zdobycia, to mog� one pomy�le	, �e je obra�am,
i mog� mnie przez to nie polubi	, a wtedy nigdy �adnej
nie przelec�”.

To prawda, �e pewne kobiety b�d� Ci� mniej lubi�y, je�li
zastosujesz nasze techniki. Prosimy, zapami�taj: Chocia�
M��czyzna Trudny do Zdobycia wcale nie planuje, by go
nie lubiono, to jednocze�nie „bycie lubianym” nie jest jego
celem. (Jest to natomiast cel PNB i sam wiesz, jak si� to nie
sprawdza). Cel M��czyzny Trudnego do Zdobycia to by	
kim� ciekawym, intryguj�cym i przykuwaj�cym uwag�.

Rzecz w tym, i� b�dzie si� zdarza�o, �e seksown� kobiet�,
z któr� si� w�a�nie zadajesz, b�dzie nale�a�o przywo�a	 do
porz�dku i sprawi	, by troch� spu�ci�a z tonu. Zajmiemy si�
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zupe�nie fatalnymi sposobami, jakimi próbuj� to za�atwi	
PNB, i poka�emy Ci, jak nale�y to robi	, gdy sytuacja tego
wymaga.

Gdy b�dziesz musia� pokaza	 kobiecie, i� nie masz za-
miaru tolerowa	 jej z�ego zachowania, mo�e Ci� ona nie
lubi	. Mo�e si� w�ciec albo zdenerwowa	. To na pewno
wchodzi w rachub�.

Ale je�eli „przyskrzynisz” kobiet� na jeden ze sposo-
bów, które polecamy, to mog� si� zdarzy	 dwie rzeczy:

Po pierwsze, mo�e si� okaza	, �e zacz��e� j� poci�ga	.
Na pewno zauwa�y�e�, �e seksowne kobiety brzydz� si� m��-
czyznami, którzy nie potrafi� stan�	 w obronie swoich prze-
kona�. Wiele z nich stosuje to nawet jako rodzaj testu, �eby
sprawdzi	, jak m��czy�ni reaguj�, a ci, którzy nie zdaj� tego
egzaminu — to znaczy prawie wszyscy — nigdy nie
zdo�aj� zamieni	 z tak� kobiet� wi�cej ni� jednego zdania.

Jak poka�emy w dalszej cz��ci ksi��ki, konflikty mog�
dzia�a	 na kobiety uwodzicielsko, je�eli poprowadzi si� je we
w�a�ciwy sposób. Mo�e si� wi�c okaza	, co odkrywali cz�sto
nasi uczniowie, �e po tym, jak zastosujesz wobec niej testo-
wanie i eliminacj�, dana kobieta otworzy si� i wyra�nie zmi�k-
nie. Staniesz si� kim� interesuj�cym i wartym zachodu. Sta-
niesz si� Trudny do Zdobycia.

Po drugie, mo�e si� okaza	, �e ona Ci� rzeczywi�cie nie
lubi po tym, jak podj��e� jakie� dzia�anie z kr�gu testowania
i eliminacji. Mo�e w dalszym ci�gu pozosta	 j�dz� — ma
oczywi�cie takie prawo — ale ró�nica b�dzie w tym, co Ty
sam b�dziesz móg� o sobie pomy�le	.

Dla PNB kontakt z seksown� kobiet� cz�sto ko�czy si�
wstydem i upokorzeniem, poniewa� albo p�aszczy si� on
przed ni�, by zyska	 jej przychylno�	 (uch!), albo wpada we
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w�ciek�o�	 i wyzywa j� od dziwek (podwójne uch!). Kiedy Ty
sam b�dziesz wprowadza� w �ycie jakie� dzia�anie w typie
Trudnego do Zdobycia, a kobieta wpadnie w gniew, to Ty
zako�czysz t� interakcj�, czuj�c, �e post�pi�e�, jak nale�y.
Powiedzia�e� prawd� i zrobi�e� to w taki sposób, �e nie masz
sobie nic do zarzucenia. Do diab�a, inne kobiety uznaj�, �e
to je w Tobie poci�ga, nawet je�li kobieta, z któr� rozmawia-
�e�, by�a innego zdania.

3. powszechnie uznawane ryzyko: „To mo�e si� spraw-
dza	 u innych facetów, ale mi si� nie uda, bo [tu wstaw swój
powód]. Dlatego testowanie i eliminacja to dla mnie ryzyko
nie do zaakceptowania”. Mamy ponownie syndrom lamusa:
„To nigdy nie zadzia�a”.

Zdradzimy Ci pewien sekret: zawsze zdo�asz znale�	
jaki� powód by twierdzi	, �e rady, których Ci udzielamy,
„nie zadzia�aj�”. Zbyt wielu PNB sp�dza ca�e �ycie, pró-
buj�c dowie�	 wszystkim dooko�a, �e techniki, które dzia�aj�
u wszystkich innych, nigdy nie zadzia�aj� u nich.

Je�eli jeste� jedn� z takich osób, to musisz si� zmieni	.
Wiele lat praktyki sprawia, �e Twój mózg nieustannie mówi
Ci, �e nic Ci si� nigdy nie uda, nawet kiedy praktykujesz
zawarte w tej ksi��ce techniki. Twój mózg b�dzie wci��
podpowiada� Ci, �e „nic nigdy nie zadzia�a”, i ma�o prawdo-
podobne, �eby mia� tego zaprzesta	.

Ale masz wybór, mo�esz zignorowa	 te my�li z serii „nic
nigdy nie zadzia�a”, które generuje Twój mózg. Kiedy b�d�
si� pojawia	, nie k�ó	 si� z nimi. Ale te� im nie wierz. I nie
k�ó	 si� z nami, kiedy czytasz t� ksi��k�. Po prostu podejmij
które� z �atwiejszych dzia�a� spomi�dzy tych, których uczy-
my w tej ksi��ce, i zobacz, jakie to przyniesie rezultaty.
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Ekonomia ryzyka
PNB mo�e albo ryzykowa	 zbyt wiele („Ta kobieta w kawiarni
by�a dla mnie mi�a, porzuc� wszystkie inne randkowe plany
i skupi� si� na tym, �eby uda�o mi si� z ni�.”), albo zbyt ma�o
(„Nie mog� zawo�a	 ‘cze�	’ do kobiety, która mi si� podoba
— a co, je�eli zrujnuje jej to dzie�?”).

Ten, kto ryzykuje zbyt wiele, zawsze ko�czy odrzucony,
wykorzystany przez kobiet� i samotny.

Ten, kto nie podejmuje dostatecznego ryzyka, tak�e zaw-
sze ko�czy samotny, poniewa� �adna kobieta nie wie, �e jest
ni� zainteresowany.

Ale mamy dobr� wiadomo�	: jest „po�rednia droga” po-
dejmowania ryzyka wobec kobiet. Jej zasad� jest budowanie
zaufania przez podejmowanie kolejnych stopni ryzyka, krok
po kroku.

Musisz wiedzie	, �e zaufanie rodzi si�, kiedy dopuszczasz
z kobietami rodzaj transakcji typu „dawa	 i bra	”. Je�li zary-
zykujesz zbyt wiele — i b�dziesz tylko dawa� — to nie zdo-
�asz zbudowa	 zaufania. I podobnie, je�li zaryzykujesz zbyt
ma�o — i nie dasz nic — to nie b�dzie szans, by ni	 zaufania
mog�a zosta	 zawi�zana.

To tak, jak w przypadku w�a�ciciela firmy, który zaczyna
wspó�prac� z zupe�nie nowym, niewypróbowanym dostawc�.
Najpierw przedsi�biorca sk�ada drobne zamówienie — dzi�ki
czemu podejmuje ma�e ryzyko wobec nieznanego dostawcy.
A ten ostatni dostarcza niewielk� ilo�	 produktu — dzi�ki
czemu buduje si� zaufanie przez dawanie czego� w zamian
wskutek ryzyka podj�tego przez w�a�ciciela firmy.

Kiedy taka transakcja zako�czy si� sukcesem, biznesmen
kolejnym razem zwi�kszy zamówienie. W rezultacie dostawca
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dostarczy wi�ksz� ilo�	 towaru. I tak to dzia�a. Sk�adane s�
coraz wi�ksze zamówienia i budowanie jest coraz g��bsze
zaufanie mi�dzy obiema stronami.

W�a�ciciel firmy nie zacz��by od z�o�enia nowemu, nie-
wypróbowanemu dostawcy zamówienia za 100 000 z�. By-
�oby to zbyt ryzykowne. Ale je�li nie z�o�y jakiegokolwiek
zamówienia, to nic si� nigdy nie wydarzy.

Nigdy nie zapomnimy jednego z naszych pierwszych
klientów — szczerego, inteligentnego, m�odego cz�owieka,
który akurat mia� pecha by	 troch� PNB. Interesowa�a go
jego fryzjerka i w ko�cu zebra� si� na odwag�, by j� zaprosi	
na spotkanie.

W dniu randki zadzwoni� do niej i zostawi� na sekretarce
wiadomo�	, �e wynaj�� limuzyn� i pokój w hotelu, na najwy�-
szym pi�trze, gdzie b�d� mogli na osobno�ci zje�	 obiad. Ku
jego zaskoczeniu — ale nie by�o to w �adnym razie zaskaku-
j�ce dla nas — dziewczyna zadzwoni�a kilka godzin pó�-
niej, odwo�uj�c spotkanie. „Co� mi tu po prostu nie pa-
suje” — powiedzia�a.

Co� jej nie pasowa�o, poniewa� podejmowa� on o wiele za
du�e ryzyko jak na pierwsz� randk�. I tym sposobem sp�oszy�
swoj� wybrank�.

Sugerujemy, �eby� my�la� o ryzyku, jakie podejmujesz
z kobietami, w taki sam sposób, w jaki biznesmen my�li o pie-
ni�dzach. Zaczniesz od podj�cia malutkiego, tyciego ryzyka
— mo�e, na przyk�ad, mówi�c „cze�	”. Potem ona odpo-
wie, podejmuj�c ryzyko ze swojej strony, przez mi�e zacho-
wanie, zadanie Ci pytania albo okazanie zainteresowania.
Wtedy mo�esz przej�	 do troch� wi�kszego ryzyka. Je�eli i tu
wszystko pójdzie dobrze, zwi�kszysz je o kolejny poziom, a�



Dlaczego m��czy�ni, którzy lec� na „pierwsz� lepsz�” kobiet�     45

b�dziesz gotowy na du�o wi�cej — na pro�b� o jej numer
telefonu, na poca�unek i zabranie jej w jakie� prywatne miej-
sce, �eby przej�	 do seksu.

W dalszej cz��ci tej ksi��ki poka�emy Ci, jakie rodzaje
ryzyka zwi�zanego z byciem Trudnym do Zdobycia musisz
podj�	. A na razie zacznij oswaja	 si� z my�l�, �e b�dziesz
musia� podejmowa	 jakie� drobne ryzyko, �eby osi�gn�	
z kobietami to, czego pragniesz.

Podejmowanie odpowiedniego ryzyka pokazuje,
�e znasz swoj� warto�	

Oto co�, o czym musisz wiedzie	:

M��czyzna, który nie chce pokaza�, �e zna swoj� warto��,
nie ma �adnej warto�ci dla atrakcyjnej kobiety.

Mo�esz s�dzi	, �e to niesprawiedliwe. Mo�esz si� z tego
powodu nad sob� u�ala	, denerwowa	 si� i p�aka	. Ale to
prawda. M��czyzna, który nie chce pokaza	, �e zna swoj�
warto�	, nie ma �adnej warto�ci dla atrakcyjnej kobiety.

A najlepszym sposobem na pokazanie, �e znasz swoj�
warto�	 — i �e si� cenisz — jest podejmowanie ryzyka
w post�powaniu i postawienie na pierwszym miejscu osi�-
gni�cia swojego w�asnego szcz��cia, przed uszcz��liwie-
niem danej kobiety.

To za� oznacza testowanie, eliminacj� i wystarczaj�cy po-
ziom szacunku dla samego siebie, by zaryzykowa	 bycie
Trudnym do Zdobycia.

Niektórzy m��czy�ni wierz�, �e najlepszym sposobem na
pokazanie kobiecie swojej warto�ci jest poni�anie innych
m��czyzn.
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W ko�cu mówi si� cz�sto, �e kobiety pragn� m��czyzn
o wysokim statusie. To prawda, ale istnieje kilkana�cie spo-
sobów na sprawianie wra�enia, �e ma si� wysoki status.

Wielu m��czyzn koncentruje si� na najtrudniejszej me-
todzie pokazania statusu — próbuj� zdoby	 przewag� nad
innymi m��czyznami albo maj� obsesj� na punkcie bycia
samcem alfa.

Chcieliby�my po�wi�ci	 kilka minut w�a�nie tematowi
samca alfa, poniewa� jest on bardzo wa�ny i powszechnie
�le rozumiany.

Zacznijmy od pytania, czy widzia�e� kiedykolwiek grup�
m��czyzn zabiegaj�cych o uwag� kobiety? Czy widzia�e�, jak
si� wszyscy popisywali, wchodz�c sobie nawzajem w drog�
i w ogóle konkuruj�c o miano najwi�kszego palanta w tym
rejonie?

Czy mo�e sam uczestniczy�e� kiedy� w takiej konku-
rencji?

A czy widzia�e� kiedykolwiek m��czyzn�, który nie wdaje
si� w takie wspó�zawodnictwo, tylko po prostu podchodzi
do kobiety, mówi kilka s�ów i odchodzi z ni�?

Jeste�my tego �wiadkami ca�y czas. Faktem jest, �e cz�sto
to my sami albo nasi uczniowie jeste�my tymi, którzy odcho-
dz� z kobiet�. Ten, kto j� ze sob� zabiera, jest samcem alfa.

Samiec alfa to, je�li tego nie wiesz, przywódca sfory psów
(albo w ogóle samiec stoj�cy na czele grupy w jakiejkolwiek
gromadzie zwierz�t, jak dominuj�ca ma�pa w stadzie szympan-
sów). To on jest samcem o najwy�szym statusie w tej okolicy.

Wed�ug biologów samiec alfa ma „priorytetowy dost�p
do ograniczonych zasobów”. To za� oznacza, �e dostaje on
najlepsze jedzenie i najatrakcyjniejsze samice. To si� nazywa
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priorytetowy dost�p. Inni kolesie musz� czeka	 w kolejce na
swoj� szans�… je�eli w ogóle zostan� do niej dopuszczeni.

A oto, w czym rzecz.
M��czy�ni chc�cy mie	 powodzenie u kobiet s�ysz� o tej

koncepcji samca alfa i decyduj�, �e musz� bardziej zbli�y	 si�
do tego statusu. Kombinuj�, �e je�li tylko zdo�aj� by	 „przy-
wódc� sfory” w�ród m��czyzn, to ich status b�dzie dostatecz-
nie wysoki, �eby zapewni	 im te kobiety, których po��daj�.
Chodzi im te� po g�owie, �e sposobem na osi�gni�cie tego
celu jest pomiatanie innymi m��czyznami, pozowanie na
twardziela i w ogóle bycie palantem wagi ci��kiej. Du�o
rozmy�laj� o „byciu alfa” i „wygl�daniu na alfa”. Przejmuj�
si� tym. Wyk�ócaj� si� o to na forach internetowych.

Ale to wszystko jest jedn� wielk� pu�apk�, od której chce-
my Ci� w�a�nie w tej chwili uratowa	 raz na zawsze.

Je�eli sp�dzasz czas, martwi�c si�, czy jeste� alfa, pró-
buj�c obni�y	 status innych m��czyzn, to znaczy, �e nie je-
ste� samcem alfa.

Istnieje w�a�ciwe, naukowe okre�lenie na to, kim si�
sta�e�. Brzmi ono:

„Pozer alfa”.
I je�li wpad�e� w pu�apk�, jak� jest pogr��enie si�

w aspiracjach do bycia alfa, to mo�emy Ci� zapewni	 o jednej
rzeczy:

Prawdziwy samiec alfa — ten, który zdobywa kobiety,
jakich Ty po��dasz — �mieje si� z Ciebie.

Je�li chcesz wiedzie	, dlaczego prawdziwy samiec alfa
�mieje si� z Twych wysi�ków, by sta	 si� alfa — i jakim spo-
sobem prawdziwy „m��czyzna alfa” wspina si� na „sam
szczyt”, dzi�ki czemu dostaje dziewczyny — to czytaj dalej.
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Oto fakt, który prawdziwy facet alfa wola�by przed Tob�
zatai	: próby zostania samcem alfa — czyli pomiatanie inny-
mi kolesiami, pozowanie na twardziela i zamartwianie si� tym,
jak silny jest Twój status alfa — sprawiaj�, �e tak naprawd�
stajesz si� „mniej alfa”.

W�a�nie tak — gdy pozujesz na bycie alfa, to tak naprawd�
czyni Ci� to mniej alfa i mniej atrakcyjnym.

Gdy przejmujesz si� konkurencj� ze strony innych m��-
czyzn — czyli my�lisz obsesyjnie o tym, jak pewny jest Twój
status alfa — to tak naprawd� sam go os�abiasz. Sam �ci�gasz
na siebie pora�k� w tej konkurencji.

Ale oto dziwny fakt.
Ten facet, który „pojawia si� znik�d” i odchodzi z seksow-

n� kobiet� w chwili, gdy wszyscy inni zaj�ci s� rywalizacj�,
popisywaniem si� i próbami zgrywania twardzieli, nie jest
zakr�cony na punkcie „stara�, by by	 alfa”.

Poniewa� nie bierze udzia�u w tej rywalizacji, mo�e skon-
centrowa	 uwag� na testowaniu, eliminacji i na pozosta�ych
ma�o znanych dzia�aniach z repertuaru M��czyzny Trud-
nego do Zdobycia, które ujawniamy Ci w tej ksi��ce.

Mo�e omin�	 innych m��czyzn, zapl�tanych w bezna-
dziejn� walk� o to, który z nich jest bardziej alfa.

Wygl�da to troch� jak scena walki z filmu kung-fu.
Czy ogl�da�e� kiedykolwiek film kung-fu, w którym dwa

gangi walcz� ze sob�, ale jest te� jeden kole�, który stoi na
uboczu, nie wdaj�c si� w bójk�? Nie jest wpl�tany w rywali-
zacj� z innymi „pozerami alfa”. Nie próbuje niczego sobie
udowadnia	 ani si� popisywa	. Po prostu sobie stoi.

Wreszcie pod koniec walki wkracza do akcji i jednym lub
dwoma rozstrzygaj�cymi ruchami zamyka ca�� spraw�.
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Oto droga prawdziwego samca alfa.
A oto, co nale�y zrobi	:
Nie zamartwiaj si� tym, czy jeste� samcem alfa. (Gwa-

rantujemy Ci, �e prawdziwe samce alfa wcale si� tym nie
przejmuj�). Przesta� przejmowa	 si� rywalizacj� z innymi
m��czyznami o status. To droga g�upców.

Po�wi�	 energi� psychiczn� na to, co naprawd� wa�ne
— na to, jak przebiegaj� Twoje interakcje z kobietami.

Prawdziwy samiec alfa nie rozmy�la o byciu alfa. Nie
my�li te� wiele o rywalizacji z innymi m��czyznami. Praw-
dziwy samiec alfa nie próbuje sobie niczego udowadnia	.

Jest po prostu m��czyzn�, który wykona� dobr� robot�,
pracuj�c nad byciem Trudnym do Zdobycia. Opanowa� kilka
podstawowych umiej�tno�ci tak dobrze, �e niewielu m��-
czyzn mo�e si� z nim mierzy	.

To a� tak proste.

Konkluzja
Czego nauczyli�my si� w tym rozdziale?

Zobaczyli�my, �e bycie �atwym do Zdobycia — pró-
buj�c uwie�	 pierwsz� lepsz� kobiet� — nie dzia�a. PNB
startuje do ka�dej kobiety, a w efekcie nie zdobywa �adnej
i ko�czy sam, zawstydzony.

Testowanie i eliminacja pokazuj�, �e jeste� M��czyzn�
Trudnym do Zdobycia, i kieruj� Twoj� uwag� na te kobiety,
które s� Tob� najbardziej zainteresowane — a b�d� to cz�sto
najatrakcyjniejsze kobiety, przyzwyczajone do tego, �e m��-
czy�ni p�aszcz� si� przed nimi, zabiegaj�c o ich wzgl�dy.
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Ale �atwo to schrzani	. Musisz testowa	 i eliminowa	 w�a-
�ciwie albo b�dziesz tylko M��czyzn� Niemo�liwym do Zdo-
bycia i, tak jak powy�ej, sko�czysz sam. Jednak inaczej ni�
�atwy do Zdobycia PNB, który jest sam i si� tego wstydzi,
M��czyzna Niemo�liwy do Zdobycia jest sam, ale jest przy
tym w�ciek�y i pe�en urazy. Niewielka to poprawa.

Testowanie i eliminacja kobiet sprawiaj�, �e uwodze-
nie przebiega na Twoich warunkach, skupiaj� Twoj� uwa-
g� na tych kobietach, z którymi masz szans� powodzenia,
sprawiaj�, �e jeste� dla tych kobiet interesuj�cy i intrygu-
j�cy, oraz zapocz�tkowuj� ca�y proces uwodzenia.

Jednak testowanie i eliminacja poci�gaj� za sob� pewne
ryzyko. Musisz zacz�	 przyzwyczaja	 si� do my�li, �e stosuj�c
wobec kobiety testowanie lub eliminacj�, mo�esz j� w jaki�
sposób rozgniewa	 albo zdenerwowa	. Ale pami�taj, mówili-
�my Ci te�, �e w�a�ciwie poprowadzony konflikt mo�e dzia-
�a	 na kobiety uwodzicielsko, wi�c mo�esz si� przekona	,
�e Twoja gotowo�	, by wyprowadzi	 kobiet� z równowagi,
mo�e od czasu do czasu dzia�a	 na Twoj� korzy�	.

Powiedzieli�my te�, w jaki sposób ekonomia ryzyka, w�a-
�ciwie u�yta, zaprowadzi Ci� z kobietami znacznie dalej ni�
podejmowanie zbyt ma�ego albo za du�ego ryzyka. Mówili-
�my o tym, jak istotne jest, �eby podejmowa	 odpowiedni�
ilo�	 ryzyka i bada	 reakcj� kobiety na Twoje ryzyko,
zanim zdecydujesz si� zaryzykowa	 z ni� jeszcze wi�cej.

Mówili�my te�, �e podejmowanie dzia�a� z repertuaru
M��czyzny Trudnego do Zdobycia poka�e kobiecie, i� znasz
swoj� warto�	, i �e m��czyzna, który nie potrafi pokaza	, i� si�
ceni, nie ma w oczach atrakcyjnej kobiety �adnej warto�ci.
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Powiedzieli�my te� o tym, �e je�li chcesz mie	 powodze-
nie u kobiet, musisz odrzuci	 pomys� na zostanie samcem
alfa i skupi	 si� na zostaniu M��czyzn� Trudnym do Zdoby-
cia — niewa�nie, co robi� inni otaczaj�cy Ci� m��czy�ni.

W kolejnym rozdziale wyja�nimy Ci t� jedn� ide�, która
stoi w centrum stosowania dzia�a� z repertuaru M��czyzny
Trudnego do Zdobycia, prowadz�cych do sukcesów w uwo-
dzeniu — a tak�e przeka�emy Ci pewn� now� rzecz, której
nauczyli�my si� od czasu napisania How to Succeed with
Women, a która sprawi�a, �e uwodzenie sta�o si� dla naszych
uczniów o 80% �atwiejsze, ni� by�o kiedykolwiek wcze�niej.




