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ÚVOD  

„Hmm, čo tak aktuálne chlapi najviac so ženami riešia?” zamyslel som 

sa, keď som chcel vytvoriť niečo, čo by im so ženami pomohlo. 

Mentorovaniu chlapov ohľadom randenia a vzťahov so ženami sa 

venujem už 8 rokov a bol som zvedavý, či sa ich výzvy za ten čas 

zmenili. 

Čo myslíš, zmenili? 

Úprimne? Neprekvapilo ma, keď som prechádzal 481 odpovedí na 

otázku, ktorú sme chlapom v dotazníku položili: „Akú situáciu aktuálne 

najčastejšie u žien riešiš, s ktorou si nevieš rady?” 

Chlapi riešia stále to isté dookola. A vieš, že sa ani nečudujem?  

Presne tieto kľúčové veci a situácie som riešil aj ja a rieši ich každý jeden 

chlap, ktorý si chce nájsť partnerku a nechce byť viac sám. 

Riešiš ich aj ty. 

Tento dokument je mojou odpoveďou na 7 najčastejších situácií, pri 

ktorých muži u žien pohoria (a ako sa im vyhnúť). 

Budem v ňom zdieľať svoje príbehy a konkrétne stratégie, ktoré ti 

pomôžu navigovať sa v týchto situáciách a zvládnuť ich.  

Si pripravený? 

Pusti sa do čítania... 
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SITUÁCIA #1  

“AKO MÁM OSLOVIŤ ŽENU, KTORÁ SA MI PÁČI  
A ČO JEJ POVEDAŤ, ABY MA NEODMIETLA?” 

 Bol piatok večer a ja som išiel s kamarátmi von. Najprv sme boli len tak 

sadnúť, pretože v meste bolo ešte mŕtvo.  

Odbila polnoc a my sme sa presunuli na diskotéku. Už pred vstupom na 

schodoch to vyzeralo sľubne.  

Samé vyparádené 

kočky, ktoré sa prišli 

zabaviť, opiť sa a možno 

spoznať niekoho 

nového, s kým by v tú 

noc spravili niečo, na čo 

by ráno najradšej 

zabudli. Bingo! Hlásim 

sa. 

Vošli sme dnu, objednali sme si drinky a postavili sme sa s partiou k 

jednému zo stĺpov.  

Ako sme sa tak bavili, jedným okom som sledoval baby, ktoré sa dnes 

prišli odviazať. 

V tom sa môj pohľad pri jednej z nich zastavil. Stála pri bare s 

kamarátkami.  
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Mala dlhé blond vlasy, červený rúž, červené obtiahnuté minišaty, trojky 

natlačené vo výstrihu, dokonale lesklé nohy a asi 14 centimetrové 

opätky.  

Nedalo sa nevšimnúť si ju. Pútala pozornosť celej miestnosti. Mužov aj 

žien.  

Žien možno trochu viac. Niektoré na ňu pozerali závistlivo, iné 

obdivuhodne. A muži slintali. Vrátane mňa. 

Pozeral som po nej. Chcel som ju. Nedalo sa to ovládať.  

Niečo vo mne, čo sa vyvíjalo milióny rokov, rozblikalo kontrolku párenia. 

„Ale ako za ňou prísť? Čo jej povedať? Mám ju pozvať na drink? Ako ju 

odlákať od jej kamošiek? A čo keď ma odmietne, vysmeje sa mi a uvidia 

to moji kamaráti? Veď sa prepadnem pod zem od hanby!” vírilo mi v 

zlomku sekundy v hlave.  

Hľadal som tú najlepšiu možnú vetu a alternatívu, no ani jeden zo 

scenárov nevyzeral ružovo. 

Vyschlo mi v hrdle. Napil som sa. Nepomohlo.  

Moje srdce bilo rýchlejšie. Možno ho aj bolo cez tú hlasnú hudbu počuť.  

Začali sa mi potiť ruky. Žalúdok mi zvieralo. Stál som ako stĺp a ani som 

sa nepohol.  

Bol som paralyzovaný.  

Na moment sa mi zdalo, že sa pozrela mojím smerom, no ihneď som 

uhol pohľadom. Aby si nemyslela, že sa na ňu pozerám. 
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Nestihol som to. Prišiel k nej nejaký chlap a začali sa spolu baviť.  

Po chvíli s ním ona aj jej kamarátky išli tancovať a odvtedy som ich už 

nevidel. Asi sa pomaly niekam vytratili. Aj s tým chlapom.  

A po nej mi už nezostalo nič, iba množstvo nenaplnených predstáv, čo 

keby... 

Je ti táto situácia povedomá? Zažil si aj ty moment, kedy si videl ženu, 

ktorá sa ti páčila, chcel si ju spoznať, no nevedel si, čo máš povedať a 

ako za ňou prísť? 

Bál si sa toho, ako zareaguje a či ťa neodmietne? 

Potreboval si prekonať tú úvodnú bariéru a nabrať odvahu, pretože 

potom sa už so ženou baviť vieš, ale najťažšie pre teba je začať? 

Navyše, je to jediný možný spôsob, ako sa dať s takouto ženou do reči? 

Na diskotéke, kde sú okolo nej kamošky a striehne na ňu ďalších 48 

chlapov?  

 

ALEBO SA TO DÁ AJ INAK A NIEKDE INDE? 

Mnoho chlapov, keď sa chcú naučiť “baliť baby” (eeeeehm), začnú 

logicky tým, že idú oslovovať rovno tie, ktoré sa im páčia.  

Ale to je príliš veľké sústo, na ktoré ešte nie sú pripravení!  

Bude to na začiatok pre teba veľmi ťažké. Viem to. Sám som si tým 

prešiel. Stovkykrát. 

Predstav si, že chceš zabehnúť maratón. Ako začneš?  

https://napreduj.chlap20.sk/ebook-situacie/nieco-sa-chysta/
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Začneš od začiatku šprintovať? Alebo sa rovno na nejaký prihlásiš? 

Určite nie.  

Chce to tréning. Zvoliť správnu obuv, naučiť sa najprv správne dýchať a 

chodiť.  

Potom začneš behať krátke trate. Kilometer, dva, päť. A keď to zvládaš, 

postupne zvyšuješ latku až nakoniec ten maratón zabehneš.  

Logické, no nie? 

Presne tak isto potrebuješ pristupovať aj k zoznamovaniu sa s novými 

ženami a ľuďmi.  

Čo tým myslím? 

Budeš sa s ľuďmi rozprávať 

len tak. Bez očakávaní.  

 Nie kvôli tomu, aby si z 

toho niečo mal, napríklad 

kontakt. Ale trénovať a 

zlepšovať sa v tej veci 

samotnej.  

Každá jedna konverzácia ťa 

bude lepšie pripravovať na 

tú ďalšiu. A ty si nakoniec na to zvykneš a bude to pre teba prirodzené. 

Okej, chce to teda otvoriť ústa a zvyknúť si na to, že sa bavíš s niekým 

neznámym. Naživo. Tam vonku.  
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Je však obrovská chyba zameriavať svoju pozornosť IBA na ženy, ktoré 

ti prídu atraktívne.  

Prečo? Pretože nemáš skúsenosti a nie si na to pripravený! Baviť sa s 

ľahkosťou s krásnou ženou, ktorá sa ti páči je ako zabehnutie maratónu. 

Budeš sa teda baviť s každým. S mužmi, s deťmi, s babičkami na pošte 

či s tetami, ktoré pre teba nie sú príťažlivé.  

Bez očakávaní. Dáva ti to zmysel? 

Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku. 

Každý kontakt s neznámym človekom, je pre teba príležitosť, ako sa 

spoznať s niekým nový m a trénovať konverzáciu 

Zo skúseností viem, že je lepšie začať s hocičím spontánnym, ako ovládať 

tú najlepšiu úvodnú vetu a byť perfektne pripravený až do momentu, 

kedy ju požiadaš o ruku.  

Každá jedna žena aj situácia je nevyspytateľná. Preto je v poriadku robiť 

chyby a byť odmietnutý.  

Navyše, netreba sa orientovať iba na také tie baličské klasiky ako sú 

ulice, bary či diskotéky.  

Neobmedzuj sa takto. Otvor svoju myseľ. Príležitosti sú doslova na 

každom kroku.  

Keď si v obchode, keď nakupuješ potraviny, keď si skúšaš nové tričko, 

keď ideš do práce, keď cestuješ, keď parkuješ a ona parkuje vedľa teba, 

keď sedíš vedľa v reštaurácii, keď kŕmiš kačice v parku... Teda kdekoľvek, 

kde prichádzaš do kontaktu so ženami. 
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Ako vravím, je lepšie začať s hocičím, ako byť opäť ticho. Neoslovuj ženy 

na nejaké naučené vetičky, to bude pôsobiť strojene.  

Najlepšie je, ak sa vžiješ do situácie, v ktorej sa práve nachádza, a 

reaguješ na to. 

Je to naozaj tak jednoduché. Stačí si otvoriť ústa. 

 

Táto nová zručnosť, ktorú si práve nadobudol, ti extrémne pomôže v 

tom, aby si sa začal baviť aj s neznámymi a krásnymi ženami s ľahkosťou 

a bez stresu, kamkoľvek prídeš.  

Pretože to už budeš mať odžité na desiatkach a stovkách takýchto mikro 

rozhovorov. 

A keď potom zbadáš tú, ktorá sa ti bude fakt páčiť, a po ktorej budú 

všetci len bojazlivo pozerať, ty budeš ten, ktorý za ňou príde a… nikdy 

nevieš :) 

 

Čo vravia ostatní chlapi, ktorí to už aplikovali? 

Michalove rady ma naučili základ - osloviť. Proste som si povedal, že 

takto babu nikdy bez oslovenia nezbalím a v jeden deň som oslovil cez 

ALE AKO ZAČAŤ? A KDE?  

Vytvoril som prémiový dokument MEGA ŤAHÁK 101 SITUAČNÝCH 

ZOZNÁMENÍ, v ktorom zdieľam dokopy 101 rôznych situácií, v 

ktorých som sa so ženami ocitol a ako konkrétne som sa s nimi 

zoznámil a čo som im povedal. Získať ho môžeš teraz tu. 

https://napreduj.chlap20.sk/ebook-situacie/nieco-sa-chysta/
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100 báb. Väčšinou odmietnutie, ale hlavné bolo naučiť sa osloviť. Po 

prekonaní oslovenia už pracoval pri komunikácii môj šarm, ktorý som 

nemohol predtým ukázať, lebo som sa bál. Mal som 12x rande do týždňa, 

a to len preto, že mám aj tréningy a venujem sa osobnému rastu. Ako 

som ďalej riešil ženy, zistil som, čo mi vyhovuje na babách a čo nie. Našiel 

som jednu, čo mala najviac toho, čo som chcel a najmenej toho, čo som 

nechcel. Som s ňou už 3 mesiace a som maximálne spokojný. – Jano 

Hneď, ako som si prečítal tvoje rady, tak som vyrazil von do ulíc. V 

kníhkupectve som zbadal fakt že sexi babu a mne sa začali víriť v hlave 

myšlienky, že to nedám, že ma isto odmietne a spomenul som si na teba. 

Úplne v pohode som sa jej prihovoril (čo som doteraz nezvládol bez 

stresu). Uvoľnene sme kecali a žiaden výsluch. Ponúkol som sa jej, že ju 

odveziem domov, s radosťou súhlasila, pred jej bytom som ju pobozkal a 

povedal jej ahoj, no zrazu mi povedala, či nechcem zostať na noc a ďalej 

si to už vieš predstaviť, čo sa dialo :). - Peťo 
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SITUÁCIA #2 

“ČO JEJ NAPÍSAŤ, ABY MI ODPÍSALA  
A CHCELA SA SO MNOU STRETNÚŤ?” 

Bol to jeden z tých bežných nudných večerov. Sedel som doma za 
počítačom, pozeral som videá na YouTube a písal si s babami na 
Facebooku.  

Popri tom som otvoril ešte Pokec, vyfiltroval som si ženy z môjho okolia 
a začal som písať tým, ktoré sa mi pozdávali.  

Pri niektorých som sa ani neunúval vymýšľať niečo kreatívne či špeciálne 
určené len pre ne a skopíroval som im jednu z mojich fungujúcich 
úvodných správ, na ktoré sa ženy väčšinou chytali.  

Som lenivý ako pes, ja viem. 

V ten večer som napísal 
desiatkam nových žien. 
Jednou z nich bola aj 
(moja žena) Evka.  

 Keď som jej išiel písať, 
otvoril som si 
námatkovo jej profil, 
nech o nej zistím niečo 
viac.  

V rýchlosti som ho preletel a do očí mi udrelo jej znamenie. Škorpión. 
„Hmmmm, toto môže byť zaujímavé,” zažiarili mi oči.  

https://napreduj.chlap20.sk/ebook-situacie/nieco-sa-chysta/
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So škorpiónkami som mal dovtedy len dobré skúsenosti. Moja prvá 
platonická láska bola tiež škorpión. Aj niektoré kamarátky s benefitmi.  

Toto znamenie mi sedelo. Vedel som, že sú vášnivé, hravé a budeme si 
rozumieť. Aj z fotiek sa mi páčila a bola len o rok mladšia odo mňa.  

Otvoril som teda rýchlu poštu a bez ďalšieho rozmýšľania som jej 
napísal: „Prajem krásny večer, slečna škorpiónka :).” 

Chytila sa toho a odpovedala. Chvíľu sme si v ten večer ešte písali a 
vymenili sme si pár správ.  

Táto konverzácia bola ako každá iná. Ničím výnimočná.  

V nasledujúcich dňoch sme prehodili ďalších pár správ. „Čo plánuješ 
dnes?” spýtala sa ma nenápadne jeden večer.  

„Idem na ples SPU, pozvala ma tam kamoška,” odpísal som jej popri 
chystaní sa.  

„Hej? Aj ja tam dnes idem, tak to sa tam možno uvidíme,” odhalila 
prekvapivo.  

Skutočne tam v ten večer bola. Zachytil som ju z diaľky, ako išla na 
toalety. Mala dlhé tyrkysové saténové šaty a obrovské vlny vo vlasoch.  

Ten večer som sa jej však ešte neprihovoril. Nebola príležitosť (no dobre, 
tak som si ju nevytvoril!). 

Na ďalší deň sa ma pýtala, či som tam bol, pretože ma nevidela.  

„Hej, bol som, aj som ťa videl. Teda, pokiaľ si to bola ty v tých 
tyrkysových šatách.”  

https://napreduj.chlap20.sk/ebook-situacie/nieco-sa-chysta/
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„A čo si za mnou neprišiel?” pýtala sa.  

„Bola si tam s niekým a nechcel som vás rušiť. Mňa tá moja tiež celý 
večer vyťažovala, tak ani nebol priestor,” diplomaticky som to zahral do 
autu.  

„Veď vidieť sa môžeme aj niekde inde,” nadhodil som náznak stretnutia.  

A ona sa našťastie chytila: „Kľudne, môžeme, budem rada :).”  

 

PREČO SA ŽENY ZOZNAMUJÚ CEZ INTERNET 

Pravdou je, že ženy nestretávajú mužov za takých okolností, ako by si 
priali.  

Nepoznám ženu, ktorej snom by bolo, aby od svojho vysnívaného chlapa 
dostala jedného dňa neosobnú či hromadnú správu cez internet. V 
takomto svete ženy nevyrastali.  

Predstavujú si, že ten ich princ do nich narazí niekde na ulici, pomôže im 
s ťažkým nákupom alebo sa ich pohľady stretnú, keď si budú obaja 
vyberať šteniatko v útulku (toto bolo tak sladké, že som skoro dostal 
cukrovku).  
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Alebo že chlapi aspoň naberú odvahu a oslovia ich niekde osobne.  

Hoci aj neromanticky.  

Mnoho žien ide v piatok večer von zabaviť sa, pretože je to pre ne ešte 
stále jedna z mála možností, ako naraziť na chlapov a spoznať sa s 
niekým novým.  

Teda, ak naberie ten niekto nový odvahu a príde za nimi, však? 

 

VYUŽÍVAJ VŠETKY  
RÍLEŽITOSTI, PRETOŽE NIKDY NEVIEŠ... 

Internet je pre teba obrovskou príležitosťou naraziť na ženy, ktoré by si 
tam vonku nemal šancu stretnúť a spoznať. Je to trend. A bude už len 
rásť. 

Moju ženu Evku som spoznal tak, že som napísal desiatkam žien v jeden 
večer a niektoré z nich mi odpísali. Medzi nimi bola aj ona. 

Toto som robil, keď som práve nebol niekde vonku a nezoznamoval som 
sa osobne. 

Nepredpokladaj však, že si jediný na internete, ktorý jej píše alebo v 
budúcnosti ešte len bude písať.  

Zoznámenie cez internet je mega jednoduché, dostupné, a preto 
priťahuje státisíce chlapov, ktorí to budú touto cestou na ženy všemožne 
skúšať (tak, ako ty). 

Na(ne)šťastie, väčšina chlapov ani len netuší, čo majú ženám napísať, 
aby ich skutočne zaujali. 

https://napreduj.chlap20.sk/ebook-situacie/nieco-sa-chysta/
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Vieš, kedysi stačilo žene napísať obyčajné „Ahoj,” a dočkal si sa 
odpovede.  

A dnes? Ženy sú už imúnne na tradičné správy, ktoré od chlapov denne 
dostávajú.  

 

AKÍ CHLAPI ŽENÁM NA  
INTERNETE PÍŠU A ČO MAJÚ V SPRÁVACH 

Priemerne krásna žena si nájde vo svojej schránke správ na zoznamke či 
na Facebooku denne desiatky nových správ a žiadostí.  

K tomu si pridaj nudné, nezaujímavé a tuctové profily alebo fotky a máš 
dokonalý recept na ignoráciu.  

Ženy sa denne potýkajú s neoriginálnymi perlami typu (uvádzam 
pôvodné znenie aj s chybami): „Ahoj; ahoj popíšeš? … ahoj som Janko 
fotku poslem ak chces.som z nemsovej,” (true story). 

 Ďalší sa zas pchajú ženám do zadku a od prvého momentu znižujú svoju 
hodnotu: „Si krásna; … ach, tie nohy; si sexi zlatko, odpíš,” prípadne: 
„Prepáč, neotravujem ťa?”  

Nebolo by na tom nič zlé, keby to 
pred tebou takto nespravilo 1598 
chlapov.  

A to nehovorím ešte o tých, ktorí 
prekračujú všetky medze a 
posielajú ženám rôzne návrhy a 
úchylné somariny typu: „Hladam 

https://napreduj.chlap20.sk/ebook-situacie/nieco-sa-chysta/
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si dlhodobu milenku ktoru by som si rozmaznaval a vydrziaval kupoval 
by so jej darceky sperky veci chodili na vecere obedy vylety dovolenky… 
mesacne 2000eur… odpis.”  

Väčšina vecí, ktoré chlapi používajú či skúšajú, nefunguje.  

Pred napísaním ďalšej správy sa zastav, zamysli, pozri sa na to jej očami 
a spýtaj sa sám seba: „Aké správy asi dostáva od ostatných chlapov? Ako 
to na ňu skúšajú?” A sprav to inak.  

Buď iný. Originálny. Vystúp z radu. Zažiar medzi tou hŕbou nezmyslov. 

 
Odporúčam ti však nekopírovať bezducho moje správy. Prispôsob ich 
sebe a svojej osobnosti.  

Používaj vlastné slová. Hlavné je, aby si sa odlíšil.  

Ak ti neodpíše, tak to nerieš a nebombarduj ju ďalšími správami. Napíš 
ďalším desiatim.  

Zoznamuj sa, píš, rozdávaj sympatie, pridávaj si ženy medzi priateľov a 
zasievaj semienka. 

 

ČO JEJ NAPÍSAŤ, ABY SI ZVÝŠIL ŠANCU ODPÍSANIA?  

Vytvoril som prémiový dokument MEGA ŤAHÁK 101 ÚVODNÝCH 
VIET, v ktorom zdieľam dokopy 101 spôsobov, ako som sa zoznámil 
so ženami cez internet a čo presne som im napísal, že mi na moje 

správy odpisovali. Získať ho môžeš teraz tu. 

https://napreduj.chlap20.sk/ebook-situacie/nieco-sa-chysta/
https://napreduj.chlap20.sk/mega-tahak-101/uvodne-spravy/


 
 

 

 
 

17
 

Dôležité! Už 27.2. ti v špeciálnom bezplatnom 3-dielnom video tréningu 
odhalím tajomstvo, ako môžeš všetkých 7 situácií raz a navždy vyriešiť  

a byť pre ženy prirodzene príťažlivým. Zisti viac o ňom tu. 

 

7 NAJČASTEJŠÍCH SITUÁCIÍ 

Čo vravia ostatní chlapi, ktorí to už aplikovali?  

Chcem sa s tebou podeliť o môj včerajší zážitok, na ktorom máš aj ty 
prínos. Včera som sa stretol s prvou dievčinou z netu a vďaka tebe viem, 
ako písať s babami. Osobne šlo všetko ok, šli sme na kávu a potom sme 
skončili na disko. Dotýkal som sa jej a neveril som, že to má až taký dobrý 
efekt. Bolo asi pol 3 ráno, keď som jej navrhol, že ju zaveziem domov. 
Keď som odparkoval auto, povedala mi, že ďakuje za pekný večer a ani 
som nestihol na to nič povedať a už bola zavesená okolo môjho krku a 
bozkávali sme sa. - Marek 

Upravil som si profil, začal som inak písať a aha - mám 3 dohodnuté 
stretká s krásnymi ženami (2 z nich majú dokonca 19 a ja mám 16) a 
jedno mám už za sebou. Venujem sa tomu presne 2 dni a ani nie od rána 
do večera. Stačí pár správ, ale musíte trafiť do čierneho. - Peter 

  

https://napreduj.chlap20.sk/ebook-situacie/nieco-sa-chysta/
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SITUÁCIA #3 

“O ČOM SA S ŇOU MÁM BAVIŤ, ABY NEODPOVEDALA 
JEDNOSLOVNE A NENASTÁVALO TRÁPNE TICHO?”  

Bol som na Silvestra na jednej akcii u kamarátky, kde bolo mnoho 
neznámych kočiek.  

Ako tak večer postupoval, prihovoril som sa jednej z nich, ktorá sa mi 
páčila.  

„Ale o čom sa s ňou mám baviť?“ preblesklo mi hlavou. Nepoznal som 
ju a znervóznel som.  

Prišiel som za ňou, predstavil som sa a spýtal som sa jej, odkiaľ sa s 
Katkou poznajú.  

„Zo školy...“ odvetila sucho.  

„Hej? To je zaujímavé,“ nevedel som, čo na to povedať a asi pol minúty 
som vedľa nej len tak stál.  

Začal som sa potiť.  

V tom som si pomyslel: „Je lepšie hovoriť aspoň niečo, než byť ticho, no 
nie?“ a začal som rozprávať, čo mi prvé napadlo.  

O tom, čo ma baví a zaujíma, že som sa práve pustil do nového biznisu a 
je to super, no nie je to zatiaľ také, ako by som si predstavoval.  

Po chvíli, ako som to do nej hustil, začala pozerať mimo (asi hľadala, kto 
by ju zachránil).  

https://napreduj.chlap20.sk/ebook-situacie/nieco-sa-chysta/
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Aj som sa jej občas niečo spýtal, no ona len nezaujato odpovedala, 
pozerala do mobilu, niekomu tam odpisovala a do toho sa ma občas 
nezainteresovane spýtala: „Čo si hovoril?“  

Nastávalo trápne ticho.  

Nemal som sa čoho chytiť a nevedel som pokračovať.  

Nakoniec sa ospravedlnila, že musí ísť na záchod, a keď sa vrátila, 
prisadla si ku kamarátkam.  

A ja som tam len stál ako úd v teplej vode. Cítil som sa odstrčený a 
zahanbený.  

Ženy sa so mnou veľmi baviť nechceli. Nechápal som prečo.  

Potom som to skúsil naopak. Nie viac hovoriť, ale menej a viac sa pýtať, 
zaujímať sa o ne a zrazu sa so mnou baviť chceli.  

Rozrozprávali sa a zdieľali so mnou rôzne zážitky z ich života, chceli tráviť 
so mnou viac času a občas ma ani k slovu nepustili. Ale to bolo v 
poriadku.  

Pretože som vedel, že to na ne zaberá a prináša mi to skvelé výsledky, 
na ktorých môžem ďalej stavať. 

 

V ČOM ROBÍ TAKMER KAŽDÝ 
CHLAP PRI BAVENÍ SA SO ŽENOU CHYBU?  

Väčšinou majú chlapi strach, že nebudú vedieť, o čom sa majú so ženami 
baviť a čo majú hovoriť.  

https://napreduj.chlap20.sk/ebook-situacie/nieco-sa-chysta/
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Že sa im vyčerpajú témy a nastane trápne ticho. Alebo sa budú baviť o 
niečom, čo tie ženy nezaujíma.  

No a následne, ony budú odpovedať jednoslovne a im nevie napadnúť 
nič, čím by rozvíjali debatu.  

Je ti to povedomé? 

Nedávno mi moja kamarátka opisovala ako chlap, s ktorým sa naposledy 
stretla, hovoril 90% času o sebe.  

Toto je obrovská chyba, ktorú chlapi robia.  

Myslia si, že ženu zaujmú tým, že budú rozprávať veľa o sebe. Opak je 
pravdou.  

Ženu zaujmeš oveľa viac tým, keď jej dáš priestor, aby ti ona 
porozprávala o sebe.  

Keď jej dáš možnosť, aby zaujala ona teba. Pokojne nech žena hovorí 
70% času. Keď hovorí, dobre ju počúvaj.  

Keď sa bavíš s druhými, tak nejde ani tak o to, čo hovoríš, ale o ten 
pocit, ktorý pri tebe majú.  

Tento pocit si budú s tebou spájať a buď budú chcieť s tebou tráviť čas, 
alebo sa ti budú radšej vyhýbať.  

https://napreduj.chlap20.sk/ebook-situacie/nieco-sa-chysta/
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Keď budeš hovoriť o sebe a 
budeš sa snažiť zažiariť, tak 
nebudú mať pri tebe dobrý 
pocit a stratíš ich záujem.  

 Ak prichádzaš do 
konverzácie s tým, aby si 
druhým ukázal, aký si ty 
úžasný a chceš ich zaujať, 
nepodarí sa ti to. Nikto 
nemá rád vychvaľovačov.  

Myslíš si, že to zvyšuje tvoju hodnotu, ale ono ju to naopak znižuje, keď 
sa tváriš, že si všade bol a všetko si videl. 

 

AKO SA BUDEŠ PÝTAŤ, TAK TI BUDÚ ODPOVEDAŤ  

Keď nevieš, čo povedať či ako začať, tak väčšinou začneš spôsobom „Ako 
sa máš?“, „Čo máš nové?“ či „Čo si dnes robila?“  

Toto ja považujem za zakázené otázky a osobne som ich už dávno vyradil 
z mojich konverzácii.  

Prečo?  

Pretože to sa jej pýtajú aj všetci ostatní a ona nemá skutočný pocit, že 
sa o ňu naozaj zaujímaš.  

A podľa toho budeš potom dostávať aj také odpovede: „V pohode. Nič 
také.“ a podobne, na čo nemáš ako reagovať.  

No je ti to treba?  

https://napreduj.chlap20.sk/ebook-situacie/nieco-sa-chysta/
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Keď už sa jej silou mocou chceš pýtať tieto typy otázok, tak to skús aspoň 
obmeniť:  

„Ako sa cítiš? Čím bol dnešok pre teba zaujímavým? Čo zaujímavé si 
zažila, odkedy sme sa nevideli?“ 

Princíp je v tom, že sa jej budeš pýtať INÉ otázky, ako sa jej pýtajú všetci 
ostatní a nad ktorými sa bude musieť zamyslieť (pretože na ne nemá 
automatickú odpoveď).  

Otázky, ktoré ju vedú k tomu, aby ste sa bavili o tom, čo JU zaujíma, čo 
JU baví a čo môžeš O NEJ zaujímavé zistiť. 

 
Cieľom je, aby si mal v rukáve niekoľko podobných otázok, ktoré môžeš 
kedykoľvek počas rozhovoru v ten správny moment vytiahnuť.  

Takto zabiješ niekoľko múch jednou ranou - ona bude hovoriť, hovorí o 
niečom, čo ona chce, dozvieš sa informácie, získa pocit dôležitosti a ty 
následne reaguješ na to, čo hovorí, zdieľaš svoj názor a zaujímaš sa o ňu 
ďalej. 

 

ČO KONKRÉTNE SA JEJ PÝTAŤ, ABY TI RADA ODPOVEDALA?  

Vytvoril som prémiový dokument MEGA ŤAHÁK 101 OTÁZOK  
NA ROZHOVOR, v ktorom zdieľam dokopy 101 rôznych originálnych 
a skvelých otázok, ktoré môžeš ženám kedykoľvek počas rozhovoru 

položiť a ony budú schuťou na ne odpovedať.  
Získať ho môžeš teraz tu. 

https://napreduj.chlap20.sk/ebook-situacie/nieco-sa-chysta/
https://napreduj.chlap20.sk/mega-tahak-101/otazky-na-rozhovor/
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Čo vravia ostatní chlapi, ktorí to už aplikovali?  

Ešte pred dvoma mesiacmi som mal problém udržať s holkou 
konverzáciu. Teraz mám denne tak tri čísla a týždenne toľko stretnutí, 
koľko chcem. A konečne som dostal na stretnutie holku, ktorá sa mi páči 
už dlhšiu dobu, tak mám z toho obrovskú radosť. - Matúš 

„Uvedomil som si veľa vecí a niektoré z toho som už aj vyskúšal, a 
dopadlo to úspešne. Akurát dnes som bol v banke a hneď som aj vyskúšal 
pokecať s tou pracovníčkou, že aký má dnes deň a podobné omáčky 
okolo toho, a skončilo to tak, že som domov šiel s jej číslom, a to len 
vďaka tomu, že ju to neskutočne potešilo, a povedala mi, že to predo 
mnou ešte nikto iný nespravil :).“ - Wiss  
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SITUÁCIA #4 

“AKO ZÍSKAŤ JEJ KONTAKT A ZAVOLAŤ JU VON NA 
STRETNUTIE, ABY CHCELA ÍSŤ A NEVYHOVÁRALA SA.” 

Keď som nemal ešte vlastné auto, chodil som všade pešo alebo 
autobusom.  

Vyšiel som z domu ako každý iný deň a išiel som na zastávku. Už z diaľky 
som videl, že tam akosi dlho stojí autobus.  

Pomyslel som si, že buď nastupuje veľa ľudí, alebo má poruchu.  

Keď som na zastávku dorazil, dvere autobusu boli stále otvorené a na 
lavičke pod prístreškom sedela sympatická slečna, ktorá si čítala knižku.  

Pozrel som sa striedavo na 
autobus a na ňu (v tomto 
momente na mňa ešte 
nepozerala), a spýtal som sa jej: 
„To ty si ten autobus pokazila?“  

Síce sa na mňa najprv divne 
pozrela, ale s úsmevom odvetila, 
že ona to veru nebola.  

 Pre istotu som sa jej spýtal znovu a pridal som polovážny tón: „A si si 
tým istá? Pretože to tak vyzerá.“  

„Áno, nebola som to ja,“ reagovala trochu neisto. 

https://napreduj.chlap20.sk/ebook-situacie/nieco-sa-chysta/
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Tak som teda nadviazal konverzáciu a zisťoval som, či náhodou nevie, 
kedy pôjde ďalší. Ona tam čakala asi 5 minút a vraj každú chvíľu by mal 
ísť náhradný autobus.  

V tom momente už mala zatvorenú knihu a viedla so mnou pohodovú 
debatu, keďže videla, že som v pohode a nič jej z mojej strany nehrozí.  

Zhodnotil som, že sa to stáva bežne, pretože tieto autobusy sú už dosť 
zastaralé a rozpovedal som jej príhodu, ktorá mi v súvislosti s touto 
autobusovou linkou napadla.  

Raz som totižto v tejto linke natrafil na jedného pripitého týpka, ktorý 
na plné ústa vykrikoval hlúposti a vyskakoval na celý autobus.  

Všetci naokolo predstierali, že sa nič nedeje a on tam vlastne ani nie je. 
Pozerali von oknom a tvárili sa, že sa ich to netýka.  

Nechceli ho nijako provokovať.  

Ozval som sa teda ja, keď to už vo mne vrelo, že by sa mohol trošku 
ukľudniť, že tam predsa len nie je sám, nech berie ohľad aj na ostatných.  

No on po našej spoločnej výmene názorov mi pri vystupovaní jednu 
vrazil a rýchlo vybehol von.  

Pre niektorých cestujúcich som bol hrdina, pre iných pako, ktorý mal 
potrebu niečo riešiť. 

„Och, vieš, ja tiež zvyknem radšej ignorovať, keď sa okolo mňa začnú diať 
nebezpečné veci,“ prezradila na seba.  

Tak som ju začal trochu podpichovať: „Prečo by si to ignorovala?“  

https://napreduj.chlap20.sk/ebook-situacie/nieco-sa-chysta/
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V TOM PRIŠIEL ĎALŠÍ AUTOBUS  
A MY SME SPOLU NASTÚPILI 

Nenechal som to len tak: „Ty by si naozaj nič nespravila? Veď aj ty máš 
určitú zodpovednosť voči iným ľuďom, s ktorými prichádzaš do 
kontaktu. Ty to tak necítiš? Ja vždy spravím to, čo považujem v danej 
situácií za správne, inak by som sa cítil ako slaboch a zbabelec. Hej, 
dostal som síce do nosa, ale hlúpo sa mohli cítiť akurát tak všetci ostatní, 
ktorí sa hrali na mŕtveho chrobáka.“  

Napokon len prikývla: „Áno, máš pravdu...“  

Zmenil som tému a spýtal som sa jej, čo tu vlastne robí. Že som ju v tejto 
časti Nitry nikdy nevidel.  

Zistil som, že býva len niekoľko ulíc odo mňa, tak som teda vyzvedal, či 
pozná v Nitre moje obľúbené miesto, kde robia najlepší čaj a kávu - 
čajovňu Epicure.  

Nepoznala.  

Ja na to: „Čo? Ty si z Nitry a nepoznáš to? Nemáš priateľov, ktorí by ťa 
tam zobrali?“  

Opäť som ju trochu podpichol. Usmievala sa, uvoľnene sa so mnou 
bavila a čím viac som ju podpichoval, tým viac si to užívala. 

Nedalo mi to, tak som povedal: „Vieš čo? Ja ťa tam zoberiem. Majú tam 
tú najlepšiu kávu a čaj v meste a rôzne malé dobroty, z ktorých mi vždy 
tečú sliny.“  

Bez problémov súhlasila. Musela však už vystupovať a ja som mal ísť ešte 
o jednu zastávku ďalej.  
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7 NAJČASTEJŠÍCH SITUÁCIÍ 

Vystúpil som teda s ňou, že ten kúsok už prejdem pešo.  

Vytiahol som svoj telefón, podal jej ho a povedal jej: „Hoď mi tam svoje 
číslo, aby som ti mohol budúci týždeň zavolať a zobrať ťa do tej čajovne, 
bude sranda.“ 

Mala dlhé gélové nechty a nevedela s tým telefónom narábať. Mal som 
vtedy prvú generáciu iPhonu a boli to prvé väčšie dotykové telefóny.  

„Čo? Ty nevieš, ako narábať s telefónom?“ podpichol som ju znova.  

 „Nie, ja mám ešte klasický 
tlačidlový, kvôli mojim 
nechtom,“ bránila sa s 
úsmevom.  

Trochu ma vtedy tuším za tieto 
moje srandičky aj udrela do 
pleca.  

V tomto momente sme boli úplne naladení na jednu vlnu, celá tá vec 
okolo získania jej kontaktu bola prirodzená a ona ťukala svoje meno a 
číslo do môjho telefónu. 

Keď mi ho podala, uložil som si jej číslo a vytočil ho, aby o tom nevedela. 
Pritom som sa s ňou bavil ďalej.  

A jej telefón zazvonil. 

Videla neznáme číslo a ja som jej povedal, nech to pokojne zdvihne, že 
to môže byť dôležité.  

Zdvihla ho a povedala: „Haló.“  
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7 NAJČASTEJŠÍCH SITUÁCIÍ 

Ja som si svoj telefón priložil k uchu a odpovedal: „Ahoj, ako sa máš?“  

Rozosmiala sa a začali sme sa baviť po telefóne, aj keď sme stáli vedľa 
seba.   

„Okej, ja už musím ísť, aby som stihol ďalší autobus, uvidíme sa 
nabudúce, zavolám ti,“ dodal som a zložil som telefón. 

 

KONTAKT JE LEN NÁSTROJ 
K OSOBNÉMU STRETNUTIU, NIČ VIAC 

Veľa chlapov má ihneď po zoznámení so ženou v hlave myšlienku, že 
musia stoj čo stoj získať jej číslo. Zakaždým.  

Ale to je hlúposť. Načo by si chcel kontakt na niekoho, s kým sa ani 
nechceš spoznávať ďalej?  

Len preto, že si s ňou prehodil pár slov a aby si s ňou zbytočne nemárnil 
svoj čas?  

Väčšina chlapov sa správa tak, ako keby bolo číslo nejakým cieľom, kvôli 
ktorému sa so ženami zoznamujú.  

Navyše, zbytočne si to komplikujú. Nevytvoria dostatok záujmu a 
príťažlivosti ešte predtým, ako si ho vôbec vypýtajú.  

Alebo keď príde na pýtanie kontaktu, menia intonáciu hlasu a spôsob, 
akým sa so ženou bavia.  

No a nemajú ani žiaden dôvod na to, aby im ho dala.  

Proste len medzi rečou povedia: „Nedala by si mi na seba číslo?” 
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7 NAJČASTEJŠÍCH SITUÁCIÍ 

Kontakt na ženu je iba prostriedok k tomu, aby ste sa mohli opäť vidieť.  

Potrebuješ sa s ňou teda konkrétnejšie dohodnúť na tom, o čom ste sa 
bavili a s čím súhlasila, že by chcela robiť.  

Číslo je potom iba ďalší logický krok k tomu, aby ste sa znova stretli. 
Takže na tomto potrebuješ získavanie čísla stavať.  

Číslo teda nie je cieľ. Je to prostriedok. 

 

AKO ZÍSKAŤ KONTAKT A DOHODNÚŤ SI STRETNUTIE 

Keď sa už so ženou skvele bavíš, rozumiete si, usmieva sa pri tebe a 
nájdete niečo spoločné, môžeš predpokladať, že ti bude chcieť dať na 
seba kontakt.  

Mnoho mužov pri získavaní kontaktu nevie, ako to má urobiť, a preto sa 
začnú zamotávať.  

Nakoniec z nich vylezie niečo ako: „Určite sa ťa to pýta veľa chlapov a 
možno mi ho nebudeš chcieť dať, ale dala by si mi na seba číslo? Rád by 
som ťa niekedy pozval na drink alebo…”  

Týmto ju zbytočne programuješ, ukazuješ jej svoju neistotu, lebo si 
myslíš, že ti ho nedá.  

A hádaj, čo spraví? „Vieš, nemôžem ti dať na seba číslo, cudzím ľuďom 
ho nedávam,” alebo, „prepáč, mám priateľa, jemu by sa to nepáčilo.”  

Predpokladaj teda, že ti ho chce dať.  

https://napreduj.chlap20.sk/ebook-situacie/nieco-sa-chysta/


 
 

 

 
 

30
 

Dôležité! Už 27.2. ti v špeciálnom bezplatnom 3-dielnom video tréningu 
odhalím tajomstvo, ako môžeš všetkých 7 situácií raz a navždy vyriešiť  

a byť pre ženy prirodzene príťažlivým. Zisti viac o ňom tu. 

 

7 NAJČASTEJŠÍCH SITUÁCIÍ 

Keď si chceš od nej vypýtať kontakt, nemeň zrazu tón hlasu alebo spôsob 
konverzácie. Buď úplne prirodzený ako predtým.  

O nič nejde. Nedávaj jej dôvod, aby ťa odmietla. 

Keď už sme pri tom dôvode, najistejší spôsob, ako získať od ženy číslo, 
je, že máš dobrý dôvod na to, aby ti ho dala.  

 

A ona nebude mať žiadne pochybnosti o tom, prečo by ti ho nemala dať.  

Čo tým myslím?  

Dôležité je, čo spravíš predtým, ako si vypýtaš jej kontakt. A to, že ti ho 
dá, by malo byť úplne prirodzeným vyvrcholením vašej konverzácie.  

Ak sa zmieni o tom, že v meste hrá jej obľúbená kapela a ty ju máš tiež 
rád, povedz jej, že tam môžete ísť kľudne spolu. Nech ti dá na seba 
kontakt a dohodnete sa.  

Alebo otvorili práve v meste novú reštauráciu s jej obľúbenou kuchyňou, 
no nemá s kým ísť. Ponúkni sa, že by si šiel s ňou a nech ti dá na seba 
kontakt, aby ste si mohli zavolať a dohodnúť sa. 

Alebo v kine dávajú práve skvelý film, ktorý by chcela aj ona vidieť.  

Navrhni, že môžete ísť spolu a vezmi si na ňu kontakt: „Super, daj mi 
teda na seba číslo a v piatok sa ti ozvem, bude sranda.”  

Prípadne: „Počuj, musím už ísť. Daj mi kľudne na seba kontakt a môžeme 
ísť spolu mrknúť na ten film, čo si chcela vidieť.”  
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7 NAJČASTEJŠÍCH SITUÁCIÍ 

Čím rozumnejšie dôvody ti napadnú, tým lepšie, pretože jej ani nedáš 
priestor na to, aby začala vymýšľať výhovorky a mala obavy, načo ti 
bude jej číslo. 

 

Čo vravia ostatní chlapi, ktorí to už aplikovali?  

Mám už asi 100 telefónnych čísel na ženy v telefóne. Nechodím inak 
oblečený, nemám nové auto, nemám lepšiu postavu, iba som začal 
hovoriť iné veci iným spôsobom. To znamená, že sa toto môže naučiť 
každý. Je to stratégia a systém, ako niečo robiť. - Michal 

Minulý pondelok som konečne využil to, čo som sa od teba naučil a šlo 
to oveľa ľahšie, ako som čakal. Odviezol som domov jednu babu, ktorá 
vonku mokla a išli sme rovnakým smerom. Vypýtal som si od nej číslo a 
povedala, že poobede sa jej mám ozvať. Išli sme si sadnúť, kecali sme a 
o 2 hodiny som ju mal u mňa na byte. Keď odchádzala, sama navrhla, že 
by sa rada ešte stretla, že sa jej so mnou páčilo. A tak teda už 2. týždeň 
fungujeme ako kamaráti s benefitmi. Pár mesiacov dozadu by som sa 
neodhodlal osloviť takú sexi ženu len tak na ulici. – Tomáš 

  

CHCEŠ ZÍSKAŤ KONTAKT NA ŽENU A DOHODNÚŤ 
SI S ŇOU STRETNUTIE ČÍM SKÔR BEZ ZBYTOČNEZDĹHAVÉHO 

NAŤAHOVANIA A VYPISOVANIA SI? 

Nahral som dokopy 52 analýz mojich reálnych konverzácií so 
ženami, kde ti v rôznych situáciách ukážem, ako som získal kontakt 

a dohodol si s nimi stretnutie MAXIMÁLNE DO 10 SPRÁV. 
Získať ich môžeš teraz tu. 
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7 NAJČASTEJŠÍCH SITUÁCIÍ 

SITUÁCIA #5 

“AKO DOCIELIŤ, ABY PO PRVOM STRETNUTÍ NE-
OCHLADLA A CHCELA SA SO MNOU ZNOVU STRETNÚŤ”  

S Evkou sme sa dohodli, že sa stretneme v nákupnom centre hneď vedľa 
jej intráku, pretože to nemala ďaleko.  

Keďže si vďaka mojej nejasnej fotke z Pokecu nebola istá tým, aké črty 
tváre má očakávať, povedal som jej, že ju počkám niekde pri hlavnom 
vchode.  

Už som ani nebol nervózny. Takýchto stretnutí som absolvoval vyše sto 
a nerobil som z toho vedu. 

Prišli sme do nákupného centra naraz, takže namiesto čakania sme 
kráčali presne oproti sebe. Usmial som sa ňu, ona mi úsmev vrátila.  

„Ufff, spoznala ma,” odľahlo mi v myšlienkach.  

Kým sme stáli oproti sebe, zachytil som, že má spravenú francúzsku 
manikúru. Hneď som to využil.  

Keď som sa k nej pri zvítaní nahol a dal jej bozk na líce, pošepkal som jej 
do ucha, že má pekné nechty.  

Zasmiala sa so slovami: „Ďakujem, ty si ale všímavý." 

Spýtal som sa jej, kam si chce ísť sadnúť, či tu má niečo obľúbené, kam 
rada chodí.  

„Mne je to jedno, vyber ty,” nechala výber na mňa.  
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7 NAJČASTEJŠÍCH SITUÁCIÍ 

Takticky som zvolil Bowling bar na druhom poschodí, aby jej v tých 14 
centimetrových štekloch trvalo dlhšie, keby mi chcela utiecť. Žartujem.  

Vybral som tento podnik preto, že sú tam rohové boxy, a teda môžeme 
sedieť bližšie pri sebe. 

Už vtedy som myslel na to, aby som mohol budovať príťažlivosť dotykmi 
a sledoval jej reč tela. 

Usadil som ju a objednali sme si. Ona si dala Latte, ja čaj.  

Hneď na to sa ma spýtala, prečo si nedám kávu, keď som ju pozval na 
kávu.  

Povedal som, že ja kávu nepijem, zatiaľ som jej neprišiel na chuť. Na čo 
ona reagovala tým, že kvôli nej by som tú kávu mohol vyskúšať, aspoň 
Latte, ktoré chutí skoro ako kakao.  

Že ona ma teda na tú kávu nabudúce pozýva. Ani v tom momente 
netušila, ako u mňa takýmto prístupom získala na hodnote. 

Kecali sme o všeličom. 
Medzi rečou som ju 
pohladil na kolene. V tom 
momente spustila smiech, 
že čakala, kedy to 
spravím.  

Vysvitlo, že jej kamarát, 
keď sa jej spýtal, s kým ide 
von a ona prezradila, že s 
Michalom Kopeckým, tak 
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7 NAJČASTEJŠÍCH SITUÁCIÍ 

na mňa nažaloval, že o mne počul od kamarátky, že chytám dievčatá za 
kolienka.  

Na čo som sa rozosmial aj ja, že som ani nevedel, aký som v Nitre 
populárny. 

Celý priebeh nášho stretnutia sa potom niesol vo vtipnom duchu a stále 
sme sa smiali.  

Dokonca sme boli aj zladení, čo som, samozrejme, ocenil. Obaja sme 
mali tmavšie džíny a fialovo-čierny vrch. Ako keby sme sa dohodli.  

Ani neviem, ako rýchlo nám to ubehlo.  

Po hodine a pol som vypýtal účet. „Nechaj tak, pozval som ťa ja, môžeš 
ma pozvať nabudúce na tú kávu,” dodal som, keď už išla vyťahovať 
peňaženku.  

Ako gentleman som ju ešte odprevadil k intráku a bozkom na jedno líce, 
šibalským úsmevom a pohľadom do jej očí som sa s ňou v ten večer 
rozlúčil, a potom som spokojne kráčal domov. 

 

KAŽDÝ JEDEN DETAIL ROZHODUJE, ČI SA  
S TEBOU EŠTE STRETNE A BUDE Z TOHO NIEČO VIAC  

Počas prvého stretnutia rozhoduje každý jeden detail. V akomkoľvek 
momente môžeš body stratiť alebo získať.  

Či už si je toho žena vedomá, alebo nie, hodnotí teba a aj to, čo sa s 
tebou bude diať ďalej.  
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7 NAJČASTEJŠÍCH SITUÁCIÍ 

Či sa s tebou ešte niekedy stretne, či sa chce s tebou vyspať, či si 
potenciálny partner alebo s tebou nechce nič mať. 

Moja kamarátka Petra mi rozprávala príbeh zo stretnutia s jedným 
chlapom, ktorý bol pre ňu dokonalý.  

Páčil sa jej po všetkých stránkach, dobre vyzeral a mala pocit, že je to 
pre ňu konečne ten pravý. No chalan to doslova zabil tým, že bol 
neskutočný škrob.  

Objednala si vodu Evian za 2 eurá a on sa nad tým pohoršoval. Aké je to 
drahé a prečo na to vyhadzuje peniaze.  

A neskôr, keď bol smädný, tak mal ešte tú drzosť, že sa chcel od nej 
napiť. Koniec. Viac sa s ním nestretla.  

Blbé, no nie? Na tieto veci si dávaj pozor. 

 Keď sme už pri 
peniazoch a platení na 
rande. Nikdy sa so 
ženou nedoťahuj 
ohľadom platenia.  

Keď chce zaplatiť, nech 
zaplatí. Poďakuj jej a 
nechaj ju. Nerob 
zbytočné dusno.  

Už len to, že chcela vytiahnuť peňaženku a zaplatiť minimálne sama za 
seba, je od nej ukážkový prístup toho, ako rozmýšľa.  
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7 NAJČASTEJŠÍCH SITUÁCIÍ 

Berie ťa ako rovnocenného partnera, nie seba ako nadradenú, len preto, 
že je žena. Ponúkni sa, že nabudúce platíš ty.  

Je však v poriadku, keď príde účet, že za prvé stretnutie zaplatíš ty. Si 
chlap a pozval si ju. Ideálne je, ak dodáš: „Nechaj tak, pozývam ťa. 
Nabudúce ma môžeš pozvať ty.”  

Takto bude vlk sýty aj ovca celá. A mimochodom. Nechaj sprepitné. 
Kľudne 10%. Ukáž jej, že si štedrý. 

Na konci stretnutia jej neprejavuj žiadne city tak, ako to spravil jeden 
nešťastník, ktorý mi písal: „S jednou babou sme si písali 2 mesiace a 
stretli sme sa. Stretnutie prebiehalo super a na konci som jej povedal, 
že sa mi páči, zaľúbil som sa do nej a spýtal som sa jej, ako to vidí ona. 
Po stretnutí voči mne ochladla a ignoruje ma. Čo mám robiť?”  

 

PRIATEĽU. NEODPLAŠ JU ZBYTOČNE.  

Neplánuj po stretnutí vašu spoločnú budúcnosť, nehovor nič o vzťahu a 
drž svoje city na uzde.  

Nepíš jej hneď po stretnutí natešenú správu, ako ti s ňou bolo skvele a 
že si to rád niekedy zopakuješ.  

Daj jej chvíľu vydýchnuť a daj jej priestor, nech na teba myslí. A nech 
rozmýšľa nad tým, či sa ti páčila a ako ti s ňou bolo.  

Ešte lepšie, keď sa jej hneď neozveš. Si predsa zaneprázdnený prácou na 
sebe, svojom živote a stretávaním sa aj s inými ženami.  

O nič nejde. Prvým stretnutím to celé začína, dlhá cesta je ešte len pred 
vami. 
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Keď však žena na stretnutí nenapĺňa očakávania, ktoré máš od 
partnerky, a tvoje štandardy, sú tu stovky ďalších, z ktorých niektoré 
budú.  

Nedrž sa len jednej možnosti, keď to očividne nie je ono. Z tvojej či jej 
strany.  

Stretli ste sa preto, aby si zistil, či je TÁ, ktorú TY hľadáš.  

A keď do toho dáš svoje najlepšie ja a predvedieš sa v pozitívnom svetle, 
tak je šanca, že aj ty budeš ten, ktorého hľadá ona. 

 

Čo vravia ostatní chlapi, ktorí to už aplikovali?  

A teďka, musím se pochlubit, už vím, proč na sobě stále pracovat. Za ten 
pocit, když ti žena po setkání napíše první. A dovedeš si představit mé 
pocity, když na konci setkání mě žena prosí, abych se jí ozval, jak budu 
mít chvíli? - Dan 

Oslovil som dievča a zavolal ju na rande, úplne obyčajné rande, boli sme 
na prechádzke s jej psom. Dokázal som ju zabaviť a smiala sa celý večer, 

AKO PRE ŇU PRIPRAVIŤ SKVELÉ RANDE, KTORÉ  
SI ZAMILUJE A BUDE SI TO CHCIEŤ S TEBOU ZOPAKOVAŤ?  

Vytvoril som prémiový dokument MEGA ŤAHÁK 101 TIPOV NA 
RANDE, v ktorom zdieľam dokopy 101 konkrétnych vecí, ako môžeš 

spraviť prvé stretnutia so ženami nezabudnuteľnými. 
Získať ho môžeš teraz tu. 

https://napreduj.chlap20.sk/ebook-situacie/nieco-sa-chysta/
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až sa jej nechcelo domov. Na druhom rande som ju zobral autom a 
ukázal som jej jedno špeciálne miesto. Tam sme sa prepracovali k 
bozkávaniu, podotýkam, že začala ona a fakt som nemal žiadne 
očakávania. Dnes bolo 3. rande. Navrhla prechádzku, ale bola to skôr 10 
minútová otočka okolo jej domu, kým ma zavolala k sebe hore. Čo ti 
poviem, tak vzrušenú ženu som ešte nezažil, a to som mal na sebe 
šuštáky a vyťahanú mikinu. – Dávid 
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SITUÁCIA #6 

“AKO ZISTÍM, ŽE SA JEJ PÁČIM 
A MÔŽEM JU POBOZKAŤ?” 

Potom, ako sme si istú dobu písali, sme sa s Martinou dohodli na 
stretnutí.  

Už pri písaní mala zo mňa pocit, že sa so mnou môže stretnúť, pretože 
nebudem na ňu nič skúšať. Klasika.  

A navyše, bola len pár týždňov po nevydarenom vzťahu a teraz si vraj 
nikoho nehľadá.  

Bývala na tom istom sídlisku, iba niekoľko ulíc odo mňa. Prišiel som vždy 
po ňu pešo a chodili sme sa prechádzať.  

Rozprávala mi o svojom živote, o škole a o chalanoch. Boli to také 
príjemné kamarátske debaty, ktorých som predtým viedol už mnoho.  

Prešlo prvé stretnutie, druhé… a ja som po každom z nich rozmýšľal: 
„Ako ju mám sakra pobozkať? Mám sa jej uprostred rozhovoru spýtať, 
či by jej to nevadilo? Alebo sa mám pred ňu postaviť a z ničoho nič 
prilepiť moje pery na tie jej? Nabudúce to už musím rozhodne spraviť!”  

Prišlo ďalšie stretnutie a opäť sme sa boli prejsť.  

Pomaly nám už dochádzali témy, ale vždy som sa vedel nejak vynájsť a 
nechal som ju, nech rozpráva o sebe.  

Plán bol z ničoho nič ju pobozkať, prekvapiť ju, nech zistím, na čom som 
a či z toho niečo bude.  

https://napreduj.chlap20.sk/ebook-situacie/nieco-sa-chysta/
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Ona rozprávala, no ja som ju nepočúval. 

Mal som pochybnosti. Nebol som si úplne istý, či sa jej páčim a či 
môžem.  

Ale potreboval som to zistiť. V hlave mi vírilo len to, ako to spravím.  

Musela ísť už domov a rozlúčili sme sa.  

 „Zbabelec! Opäť si to nedal!” v 
duchu som si po ceste dolu 
kopcom domov opakoval.  

Čas prešiel, prestali sme sa 
stretávať a viac sme sa nevideli. 
Čo viem, tak si našla onedlho 
priateľa. 

Na čo som nemal gule ja, spravil niekto iný. 

 

NEPOČÚVAJ, ČO TI ŽENY HOVORIA, ALE... 

Spoznal si úžasnú ženu. Doberáte sa a máte veľa spoločného.  

Páči sa ti. Je ti s ňou skvele, ale nevieš, či to môžeš posunúť ďalej. Nie si 
si istý, či ju už môžeš pobozkať.  

Pozri, ak si ako ja, teda introvert, tak chceš mať istotu a nie si rád, keď 
ťa žena odmietne.  

Najmä sa chceš vyhnúť trapasu, keď sa k nej nakloníš a chceš ju 
pobozkať, no ona sa zľakne, divne sa zatvári, nastaví ti iba líce a radšej 
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to zahrá do autu, aby ťa ešte viac nestrápnila.  

Radšej som to v minulosti ani nespravil, kým som si tým, že ženu môžem 
pobozkať, nebol aspoň na dvesto percent istý.  

Aj preto som sa do svojej osemnástky vôbec so žiadnou nebozkával. 

V jednej veci som bol však ako introvert dobrý. Vedel som vnímať 
druhých a čítať ich reakcie.  

U žien treba vedieť doslova čítať medzi riadkami.  

Vieš, my muži sme dosť priami. Máme radi jednoduchosť bez 
zbytočných omáčok. Neradi si domýšľame. Platia na nás jasné a priame 
povely a veci povedané narovinu. Sprav to, sprav to takto, nerob toto… 
Ak sa nám žena páči, povieme jej to priamo.  

Ženy sú však trochu “iné” ako my. Nie nadarmo sa hovorí, že muži sú z 
Marsu a ženy z Venuše.  

Ženy nehovoria narovinu, čo si myslia. Ony čakajú, že na to prídeme.  

Nepovie ti priamo: „Chcem sa teraz s tebou bozkávať.” Alebo: „Nemám 
o teba záujem, nepriťahuješ ma.”  

Nebude ti to dávať najavo cez slová, ale cez svoje činy, správanie a reč 
tela.  

Ak ťa ignoruje, zruší stretnutie a sama nenavrhne iný termín, voláš jej a 
ona nezdvíha či na stretnutí pozerá viac do mobilu ako na teba, tak 
očividne nemá záujem.  

Nechce byť tá “zlá” a povedať ti to do očí. 
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U žien sú aj tak dôležitejšie činy ako slová.  

Ak ti bude hovoriť, že: „Ja by som sa nikdy nebozkávala/nevyspala s 
chlapom na prvom rande; teraz si nikoho nehľadám; ja už chcem 
normálny vzťah, užívania si už bolo dosť,” a následne o pár dní robí 
presný opak, tak by si ju mal prestať brať vážne.  

Už dávno som sa naučil, že 
netreba počúvať, čo ti ženy 
hovoria, ale treba 
sledovať, čo skutočne 
robia a ako sa správajú.  

Niekto múdry raz povedal: 
„Nepočujem, čo mi 
hovoríš, pretože tvoje činy 
kričia viac, ako tvoje slová.”  

A mal sakramentsky pravdu. 

 

SIGNÁLY, KTORÉ TI ŽENY VYSIELAJÚ, KEĎ ŤA CHCÚ 

Všetko si doteraz spravil dobre.  

 Nabral si odvahu, otvoril si ústa, zoznámil si sa s ňou, vybudoval si 
príťažlivosť, spojenie, dôveru, doberal si si ju, smiali ste sa spolu, dotýkal 
si sa jej…  

Ale stále z nejakého dôvodu čakáš na ten správny moment, ako a kedy 
ju pobozkať.  

Prezradím ti tajomstvo, chceš?  

https://napreduj.chlap20.sk/ebook-situacie/nieco-sa-chysta/
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Ten správny moment neexistuje. Nikdy nenastane. Potrebuješ si ho 
vytvoriť sám.  

Popravde, ak si sa dostal s ňou až sem a ešte stále je s tebou, tak bozk je 
iba čerešničkou na torte a vyvrcholením tvojho snaženia.  

Môžeme to porovnať s maratónskym behom. Predstav si, že 100 metrov 
pred cieľom už nevládzeš.  

Čo teraz spravíš, zložíš sa na zem a začneš plakať, že už to nedáš?  

Nie!  

Pozbieraš všetky sily a dotiahneš to do úspešného konca. 

V tomto momente už dokonca môžeš sebavedomo predpokladať, že ťa 
sama chce pobozkať a párkrát jej to už napadlo.  

Pozri, ona nie je hlúpa. Vie, prečo s ňou tráviš čas.  

Aj jej je s tebou dobre. Smeje sa na tvojich poznámkach, sama sa ťa 
dotýka a občas zahanbene uhne pohľadom.  

Červená sa, má rozšírené zreničky a túži po tom, aby ste to posunuli 
ďalej. 

Toto je len zlomok nepatrných signálov, ktoré ti žena vysiela, keď sa jej 
páčiš a chce, aby si spravil, čo spraviť máš. Lenže ty si tieto veci 
nevšimneš. 

Vieš čo? 

https://napreduj.chlap20.sk/ebook-situacie/nieco-sa-chysta/
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Toto môžeš využiť k tomu, aby si dokázal rozoznať, kedy sa žene 
skutočne páčiš, aj keď sa tvári, že to tak nie je.  

K tomu, aby si sa aj ty naučil čítať medzi riadkami, nepotrebuješ žiadne 
špeciálne schopnosti superhrdinu či šiesty zmysel.  

Stačí ti len začať si ju viac všímať.  

Čo vravia ostatní chlapi, ktorí to už aplikovali?  

Čo som vypozoroval na babách, s ktorými sa poznám už dlhšie, a vždy 
som bol len ako kamarát? Akonáhle som sa začal správať podľa tvojich 
rád, tak väčšina kamarátok má pamäť ako zlaté rybky. S jednou z nich 
som bol v kine, potom na drinku a všetko šlo super. Nikdy som s ňou nič 
nemal, skoro žiadne dotyky a už vôbec nie bozky. Ale včera som mal čo 
robiť, aby som ju udržal na mieste. S ňou to robilo neuveriteľné veci. 
Sama sa ma dotýkala a pozitívne reagovala na moje dotyky. Na konci 
stretnutia sme sa bozkávali a ja som nič z toho neočakával, proste som 
sa k nej správal takto a ona nemohla odolať. - Jakub 

Ďakujem za to aj Michalovi. Teraz dokážem komunikovať so ženami na 
úplne inej úrovni. Flirtovať s nimi, zvádzať ich... a bežne sa mi stáva, že 
sa to pretaví aj do niečoho viac ako len vykecávania sa :). – Dominik 

  

CHCEŠ VEDIEŤ VŠETKY SIGNÁLY ZÁUJMU?  

Vytvoril som prémiový dokument MEGA ŤAHÁK 101 SIGNÁLOV 
ZÁUJMU, v ktorom zdieľam dokopy 101 tajných signálov, ktoré ti 

žena vedome či nevedome vysiela od prvého momentu, keď ťa vidí 
až po samotný sex. Získať ho môžeš teraz tu. 

https://napreduj.chlap20.sk/ebook-situacie/nieco-sa-chysta/
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SITUÁCIA #7 

“ČO ROBIŤ, ABY Z TOHO BOLO NIEČO  
VIAC AKO IBA KAMARÁTSTVO” 

Navrhol som jej, že keď bude naspäť na zapáde, môžeme skočiť von, 
dlho sme sa nevideli.  

Súhlasila ako vždy bez nejakého motania sa okolo horúcej kaše.  

Stretli sme sa po vyše mesiaci, keď bola práve v Nitre a robila skúšky.  

Bral som to už z ľahka. Vedel 
som, že je zadaná a neriešil 
som to. Nemal som čo stratiť 
a nemal som od toho žiadne 
očakávania.  

Skvele sme sa bavili. Mali 
sme si stále čo povedať a aj 
naše stretnutia boli oveľa 
uvoľnenejšie.  

 V kuse som si ju doberal a podpichoval som ju. Volal som ju drzá opica, 
občas som sa na ňu pozrel odzadu a rýpol som, že má v tých rifliach, čo 
mala na sebe, veľký zadok.  

Pravdaže nemala, inak by som si také niečo nedovolil. Len som jej ukázal, 
že z nej nie som hotový.  

Keď sme sa po tomto prvom stretnutí lúčili, tak som jej povedal, že si to 
musíme niekedy zopakovať. Nejako zas o mesiac.  
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V tom ma buchla do ramena a povedala:. „Žiadne také, verím, že to bude 
aj skôr,” dodala s úsmevom. 

Mala pravdu. Nejako nás to k sebe ťahalo.  

Skvele sme si rozumeli a trávili sme spolu takmer každý deň. Chodili sme 
sa spolu prechádzať popri rieke, šli sme do parku, na kalváriu, do kina či 
na čaj.  

Stále som si ju doberal, dotýkal som sa jej a občas, keď som zbadal 
nejakú lavičku, sadol som si na ňu a ponúkol som jej svoje koleno, nech 
si naň sadne (predsa len bola ešte zima, tak aby neprechladla, takticky 
som poznamenal).  

Spočiatku otáľala, ale napokon povedala, že tomu môjmu psiemu 
pohľadu nemôže odolať. No stále sme to držali v týchto hraniciach. 

Sťažovala sa mi, že sa jej priateľ príliš nevenuje.  

Bol z Nových Zámkov a pracoval v Bratislave. Nitru nemal ani po ceste. 
Videli sa tak raz za dva týždne cez víkendy. Aj to občas.  

Väčšinou robil veci bez nej. Pravdaže jej to vadilo a dávala to aj patrične 
najavo, čo vyvolávalo hádky.  

Po vyše 3 mesiacoch, čo boli spolu, sa s ňou rozišiel, pretože to nebral 
tak vážne ako ona a nebol na vážnejší vzťah pripravený.  

 

A ONA BOLA OPÄŤ SAMA... 

Po Evkinom rozchode, keď sa na pár dní z pochopiteľných dôvodov 
odmlčala, sme začali byť v kontakte ešte intenzívnejšie.  

https://napreduj.chlap20.sk/ebook-situacie/nieco-sa-chysta/
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Už počas poslednej fázy jej vzťahu boli jej sympatie ku mne väčšie, ale 
teraz sa prejavili naplno a bez zábran.  

Potrebovala opäť cítiť pozornosť a záujem, ktoré jej on nedával.  

S rodinkou išla medzitým na týždeň do Tatier. Písala mi, ako veľmi jej 
chýbam a čo by chcela so mnou robiť. Mal som sto chutí sadnúť do auta 
a ísť za ňou. 

Dohodli sme sa, že sa stretneme najbližšie už tak “inak”.  

Prišiel som k nej na intrák a tešil som sa ako malé dieťa.  

Privítala ma, sadol som si na vŕzgajúcu posteľ jej spolubývajúcej, 
porozhliadol sa okolo a pokrútil som hlavou: „Ako môžete v takejto 
malej izbe bývať 3 baby?”  

Neveril som vlastným očiam. No v tom momente mi to bolo jedno. 
Dôležitejšia bola jej spoločnosť.  

Evka bola veľmi pozorná. Bola predtým nakúpiť a nachystala nám chutnú 
večeru.  

Pustila hudbu, otvorila vínko a jej krása dotvárala celú túto skvelú 
atmosféru. V jednom momente, kedy to už bolo na spadnutie, ma 
nakoniec pobozkala.  

Yes!  

Všetko smerovalo k tomu, že mi to tentokrát výjde. Nič už nebránilo 
tomu, aby sme spolu začali chodiť.  
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MÔJ PRVÝ VZŤAH?! 

Rozlúčil som sa s ňou, odprevadila ma a s úsmevom na tvári som si užíval 
cestu k autu.  

Ešte stále som cítil jej sladkú chuť na perách.  

Konečne sa mi začal plniť môj sen. Po všetkých tých ženách, ktoré boli 
pre mňa vhodné, no z nejakého dôvodu ma nakoniec nechceli.  

Nebol som na ne ešte pripravený. Že by mi to tentokrát vyšlo?  

Nechcel som tomu veriť. 

 Sadol som si do auta, naštartoval som motor a chystal som sa vyraziť 
späť domov, no v tom mi zavibroval mobil.  

„Asi sa mi chce poďakovať za skvelý večer s tým, že by si to rada 
zopakovala,” pomyslel som si s jemným úškrnom na tvári.  

Správa bola od nej, nemýlil 
som sa.  

Otvoril som ju a v tom sa 
zastavil čas.  

V žalúdku som mal ten 
nepríjemný pocit, ako keď 
ideš príliš rýchlo a zbadáš 
policajtov, poznáš to.  

Prisahal by som, že sa prestal točiť svet a nado mnou sa z ničoho nič 
objavil môj osobný mrak, z ktorého začalo dramaticky liať.  
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Dôležité! Už 27.2. ti v špeciálnom bezplatnom 3-dielnom video tréningu 
odhalím tajomstvo, ako môžeš všetkých 7 situácií raz a navždy vyriešiť  

a byť pre ženy prirodzene príťažlivým. Zisti viac o ňom tu. 

 

7 NAJČASTEJŠÍCH SITUÁCIÍ 

V tej správe stálo: „Prepáč mi, ale ja sa na vzťah ešte necítim. 
Potrebujem si ešte užívať. Nechcem skákať zo vzťahu do vzťahu.” 

 

JEDNO BOZKÁVANIE ČI SEX EŠTE NIČ NEZNAMENÁ  

Ja viem, že si natešený, keď si s ňou konečne niečo riešil. Keď ti prejavila 
svoju náklonnosť a vyzerá to, že by z toho mohlo niečo byť.  

Potrebuješ si však uvedomiť, že bozkávanie sa či sex je iba prejavom 
toho, že ju priťahuješ a spravil si do tohto momentu všetko dobre.  

Respektíve, mala práve na teba chuť. Aj ona je len žena, ktorá si chce 
užívať, miluje pozornosť a záujem chlapov, a má svoje potreby.  

No ešte to nemáš ani zďaleka vyhraté. 

Úprimne, toto obdobie tesne po bozku či sexe je obrovská pasca, do 
ktorej sa chytí množstvo chlapov.  

Nevedome. Stále na ňu myslíš a pripomínaš si tie chvíle, keď si bol s ňou. 
Pýtaš sa sám seba (alebo mňa): „Ako ma teraz berie? Čo si mám o tom 
myslieť?”  

Zrazu je pre teba iná ako ostatné.  

A ty zneistieš. Nechceš to teraz pokaziť.  

Si opatrný.  

Dostaneš strach, že ti ju niekto iný preberie.  

Chceš preto s ňou tráviť ešte viac času a prispôsobuješ si kvôli nej svoje 
plány.  
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Dôležité! Už 27.2. ti v špeciálnom bezplatnom 3-dielnom video tréningu 
odhalím tajomstvo, ako môžeš všetkých 7 situácií raz a navždy vyriešiť  

a byť pre ženy prirodzene príťažlivým. Zisti viac o ňom tu. 

 

7 NAJČASTEJŠÍCH SITUÁCIÍ 

Prestaneš sa dokonca stretávať s inými ženami, aby jej to náhodou 
nevadilo a ty si si u nej neznížil svoje šance.  

Sústreďuješ sa len na ňu.  

Žiarliš na každého, kto sa pri nej objaví.  

Chceš ju len pre seba! 

 

VIEŠ, ČO JE NA TOM TO NAJVTIPNEJŠIE?  

Že toto všetko sa deje len v tvojej hlave.  

A ona má na mysli len to, či nevyzerala v tom tričku hrozne, či sa dobre 
bozkávala a či sa jej po poslednom stretnutí vôbec ešte ozveš.  

Či to nebola pre teba len jednorázovka, kedy ti dala to, čo si chcel a už 
viac nepotrebuješ. Jej bolo s tebou fajn.  

No zrazu tam nastane nesúlad. Ty už nad ňou rozmýšľaš ako nad matkou 
svojich budúcich detí a ona sa ešte ani nestihla spamätať.  

Potrebuje priestor. 

Ak nadobudne pocit, že sa už nemusí snažiť, aby si ťa získavala, má tvoj 
stopercentný záujem a celú tvoju pozornosť, stratí záujem pokračovať.  

Nebude ju zaujímať niečo, čo získa príliš ľahko.  

Nebudeš viac pre ňu výzvou a nebude si ťa ceniť.  

Ona si potrebuje tvoj záujem niečím zaslúžiť. Potrebuje vidieť, že sa jej 
pomalinky otváraš a nedáš sa jej ako na striebornom podnose. 
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Dôležité! Už 27.2. ti v špeciálnom bezplatnom 3-dielnom video tréningu 
odhalím tajomstvo, ako môžeš všetkých 7 situácií raz a navždy vyriešiť  

a byť pre ženy prirodzene príťažlivým. Zisti viac o ňom tu. 

 

7 NAJČASTEJŠÍCH SITUÁCIÍ 

 

Čo vravia ostatní chlapi, ktorí to už aplikovali?  

Nedá mi nepochváliť sa ti. Predvčerom som pozval jednu holku na vínko 
a poriešili sme to hneď na prvom rande a na ďalší deň zas. Zatiaľ je to 
len kamoška s benefitmi. Bez tvojich rád by som to zrejme nedal. 
Jednoducho som sa nebál osloviť ju, pozvať von a byť viac sexuálny. 
Očividne to so mnou nie je také zlé, ako som si myslel :) - Roman 

Baby sa so mnou bavili vtedy, keď sa mi potrebovali vyplakať. Na kecanie 
a bližšie spoznávanie sa s nimi som potreboval alkohol, a keď už nejaká 
chcela mňa, ja som nechcel ju. Ako mi to ide teraz? Klamal by som, keby 
som povedal, že báječne, ale rozhodne to je oveľa lepšie, ako pred tým, 
keď som sa nezlepšoval v komunikácii nielen so ženami. Teraz dokážem 
komunikovať so ženami na úplne inej úrovni. Flirtovať s nimi, zvádzať ich 
a bežne sa mi stáva, že sa to pretaví aj do niečoho viac, ako len 
vykecávania sa :). – Dominik 

  

VERÍM, ŽE UŽ NECHCEŠ ZBYTOČNE U ŽIEN KONČIŤ VO 
FRIENDZONE (BYŤ LEN KAMARÁT), JE TAK? 

Vytvoril som pre teba prémiový dokument MEGA ŤAHÁK 101 
DÔVODOV, PREČO SI LEN KAMARÁT, v ktorom ti odhalím, ako 

vôbec zistíš, že ťa žena berie len ako kamaráta a čo nerobiť, aby si 
viac iba ako kamarát nekončil. Dobrá správa je, že na tom vieš 
pracovať a akonáhle začneš odstraňovať tieto veci zo svojho 

správania, uvidíš zo strany žien úplne iné reakcie na teba, vďaka 
čomu si budú vedieť predstaviť, že by s tebou niečo riešili - či už sex 

alebo vzťah. Získať ho môžeš teraz tu. 
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Dôležité! Už 27.2. ti v špeciálnom bezplatnom 3-dielnom video tréningu 
odhalím tajomstvo, ako môžeš všetkých 7 situácií raz a navždy vyriešiť  

a byť pre ženy prirodzene príťažlivým. Zisti viac o ňom tu. 

 

7 NAJČASTEJŠÍCH SITUÁCIÍ 

TOTO VŠETKO JE ALE IBA ŠPIČKA ĽADOVCA 

Problémom u chlapov je, že sa snažia ženu ohúriť, pchajú sa jej do zadku 

a venujú jej až príliš veľa energie a snahy.  

A pritom cieľom je, aby sa ona snažila zapáčiť tebe. Aby si ju stále chcel!  

Musíš byť pre ňu natoľko zaujímavý a nedostupný, že bude robiť všetko 

preto, aby si si ju stále všímal, mala tvoju pozornosť a cítila tvoj záujem.  

Tvojou úlohou, aby sa nakoniec do teba zaľúbila, nebude teda 

sústreďovať svoju energiu na to, aby si ju zaujal ty.  

Potrebuješ byť takým chlapom, o ktorého bude bojovať svojimi 

zbraňami AJ ona.  

Pretože si bude uvedomovať, že o takého chlapa je zo strany žien 

obrovský záujem. 

A chce ho mať len pre seba. 

Ale ako takým chlapom byť?  

Odpoveď na túto otázku je o niečo zložitejšia ako odpoveď na 

ktorúkoľvek z týchto situácií. 

Totiž, keď aj vyriešiš tieto situácie, stále nevyriešiš príčinu, prečo sa v 

prvom rade v týchto situáciách ocitneš. 

Prezradím ti tajomstvo, chceš? 
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Dôležité! Už 27.2. ti v špeciálnom bezplatnom 3-dielnom video tréningu 
odhalím tajomstvo, ako môžeš všetkých 7 situácií raz a navždy vyriešiť  

a byť pre ženy prirodzene príťažlivým. Zisti viac o ňom tu. 

 

7 NAJČASTEJŠÍCH SITUÁCIÍ 

Všetky tieto situácie z tvojho života zmiznú, keď spravíš jednu vec.  

Predstav si, že by si mávol čarovným prútikom a už nikdy viac by si 

nemusel riešiť, čo ženám povedať, napísať, o čom sa s nimi baviť, ako sa 

s nimi stretnúť znovu, či ich môžeš pobozkať a ako nebyť len kamarátom. 

Ako by sa ti také niečo páčilo? 

Možno si teraz také niečo nevieš ani len predstaviť. Je to nový svet. 

Svet chlapov, ktorí sa naučili byť prirodzene príťažlivými pre ženami (tak 

ako aj ja, nenarodil som sa s tým) a užívajú si nekonečný záujem a 

pozornosť aj tých najžiadanejších a najkrajších žien. 

Už 27.2. ti v špeciálnom bezplatnom 3-dielnom video tréningu odhalím 

tajomstvo, ako môžeš všetkých 7 situácií raz a navždy vyriešiť a byť pre 

ženy prirodzene príťažlivým. 

Chceš byť pri tom? 

Zisti viac o ňom teraz tu. 
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