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DÔLEŽITÉ!  
Pozri si toto video predtým, ako sa pustíš ďalej. 
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SPRÁVA #1 
ÚVODNÁ SPRÁVA  

SO ZÁKERNOU ZVEDAVOSŤOU 
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Správa: "Škoda MENO..." 

"Čo je škoda...?"  

Presne toto ti práve vyskočilo v hlave, nemám pravdu? To isté aj jej. A 

to je na tom to kúzelné.  

Chceš vedieť odpoveď. Potrebuješ ju vedieť. Musíš! Tvoja zvedavosť 

začína pracovať na plné obrátky. 

Je to ako keď pozeráš svoj obľúbený seriál na Netflixe. Ako končí? 

Háčikom.  

Niečo sa stane, hrá dramatická hudba (na hlavného hrdinu povedzme 

vystrelia), do toho čierna obrazovka s titulkami a diel skončí.  

A ty potrebuješ vidieť ďalšiu časť a dostať odpoveď. Ihneď! 

Presne takto funguje náš mozog. Nemá rád nedokončené veci. 

Potrebuje ich uzavrieť.  

A na to slúži tento typ správy. Bav sa. 

 

EXTRA TIP: Rovnako fungujú aj správy “To nemyslíš vážne MENO…”, 

“MENO?”, “Hmmm... Zaujímavé MENO…”, “Prezraď mi jedno 

MENO…”, pretože využívajú ten istý princíp zákernej zvedavosti. 
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SPRÁVA #2 
ORIGINÁLNA ÚVODNÁ SPRÁVA,  

NA KTORÚ SA NEDÁ NEREAGOVAŤ  
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Správa: “Myslel som, že budeš gentleman a spravíš prvý krok, ale asi 

to budem musieť vziať do rúk ja ;-) Ahoj, som MENO” 

Túto úvodnú správu mám od jedného z mojich šikovných klientov, od 

Peťa.  

Sám som vytvoril desiatky podobných správ, ktoré mi počas 

posledných rokov fungovali priam magicky a ženy na ne reagovali vo 

viac ako polovici prípadov! 

A rovnako to bolo aj pri tejto správe. 

50+% odozva od žien na úvodnú správu? Nie zlé, čo povieš? 

Prečo ale tento typ správy funguje? Pretože je INÝ, ORIGINÁLNY! (🙄) 

Nehľadaj za tým nič výnimočné. Väčšinou ti stačí vytvoriť iba niečo INÉ 

ako “Ahoj”, “Ahoj, si krásna”, “Ahoj, popíšeš?”, “Ahoj, neruším?”, čo si 

mimochodom nájdu ženy v 99% prípadoch vo svojej schránke. 

Predstav si, ako dokážeš doslova zažiariť v jej schránke takýmto niečím 

a bude to pre ňu doslova svetlo na konci tunela. 

Ono to fakt nie je tak ťažké ;-) Zvládneš to aj ty! 
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SPRÁVA #3 
OTOČENIE KARIET PO VZÁJOMNEJ  

SYMPATII A ZHODE   
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Správa: “Vidím, že sme si sympatickí ;-) Čo ťa na mne zaujalo MENO?” 

Vieš, kedy máš najvyššiu šancu, že bude žena reagovať na tvoju úvodnú 

správu? 

Keď máte ZHODU = už o tebe dopredu vie a bol si jej sympatický 

natoľko, že ti dala “srdiečko”. 

A to je to najdôležitejšie, keď príde na zoznamovanie a bavenie sa so 

ženami online. K tomu ale potrebuješ mať skvelú profilovú fotku (a 

ideálne aj ostatné fotky + zaujímavo vyplnený profil). 

No a s týmto vedomím, že už si ťa pravdepodobne pozerala a dala ti 

“srdiečko” (Badoo), “palec hore” (Pokec), či “potiahla vpravo” (Tinder), 

jej posielaš správu. 

Nie však originálnu či hocijakú náhodnú, len aby ti odpísala. 

Ale už rovno správu, kde otáčaš karty, pýtaš sa ty jej, čím si JEJ bol TY 

sympatický (nehovoríš o tom, že ti bola sympatická aj ona) a necháš ju, 

nech si ona “predáva” teba a racionalizuje si, že sa jej páčiš. 

Odtiaľto je potom už len krôčik k tomu, aby si mal “zelenú” a mohol si 

premostiť k osobnému stretnutiu. 

Veď načo si budete vypisovať, keď už vieš, že sa jej páčiš, no nie? ;-) 
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SPRÁVA #4 
NEODMIETNUTEĽNÉ POZVANIE  

NA STRETNUTIE 
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Správa: “Super, že máš rada taliansku kuchyňu. Poznám skvelú reštauráciu 

v meste, kde varia nenormálne lasagne! Tie musíš ochutnať. Vo štvrtok sa 

tam chystám podvečer po práci, môžeš sa pridať, keď chceš.” 

“Mohli by sme sa niekedy stretnúť”, “Nechcela by si skočiť na kávu?”, 

“Rád by som ťa spoznal osobne, máš chuť?” … 

Tak takto nejako pozýva väčšina chlapov von ženy, ktoré sa im páčia. A 

dokonca čakajú, že ony im povedia svoje nadšené “ÁNO!”, zahodia 

všetky svoje plány a už aj sa pôjdu s nimi stretnúť. 

Takto to, drahý priateľu, nefunguje. 

Stovky a stovky chlapov sa snažia dostať ženy von, no neúspešne. Ženy 

ich ignorujú či vyhovárajú sa. A ony majú pocit, že sú “škaredí”, alebo 

že “ženy sa nestretávajú”. 

Prezradím ti tajomstvo, chceš? Ženy sa STRETÁVAJÚ! Ale nie s tebou, 

pokiaľ ich budeš pozývať von takýmto otrepaným, neurčitým a 

neoriginálnym spôsobom. 

Pozývacia správa, ktorú som s tebou pozdieľal vyššie, funguje z 

jednoduchého dôvodu - reaguješ na niečo, čo sa JEJ páči a dáš jej dobrý 

DÔVOD, aby sa s tebou stretla. 

Navyše sa jej nepýtaš, ale oznamuješ jej to (predpokladáš predsa, že 

keď ti dala zhodu a baví sa s tebou, tak sa jej páčiš a pozývaš ju na 

základe niečoho, čo má ONA rada!). 

Dávaš jej teda možnosť PRIDAŤ sa k tebe, kedy jej povieš, ČO, KEDY a 

KDE ideš robiť. 
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SPRÁVA #5 
ZÍSKANIE JEJ KONTAKTU 
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Správa: “Hoď mi teda na seba kontakt a dohodneme sa konkrétne 
MENO ;-) Nerád si tu vypisujem a nebývam veľmi online.” 

Keď príde na získanie kontaktu, chlapi častokrát úplne zmenia tón 
konverzácie a majú pocit, že žena sa musí nad nimi zmilovať, aby od 
nej dostali kontakt. 

Pýtajú si ho spôsobom, ako si dohadujú stretnutie z predchádzajúceho 
bodu… neurčito a ustráchane: 

“Dala by si mi na seba kontakt?”, “Mohla by si mi dať na seba číslo?”, 
“Nedala by si mi svoje číslo, keď už ideme spolu von?” a podobne. 

A potom sa čuduješ, že ti už neodpíše alebo sa začne vyhovárať: “Ale ja 
len tak chlapom číslo na seba nedávam.” A je vymaľované. 

Keď už sa s ňou dohodneš na stretnutí, tak je AUTOMATICKÉ, že 
potrebuješ jej kontakt.  

Prečo? Aby ste sa dohodli konkrétne (a v prípade, že by si ty alebo ona 
meškala či niečo vám do toho náhle prišlo, aby ste vedeli dať tomu 
druhému vedieť). 

No a keď k tomu dodáš, že veľmi online nebývaš, tak by jej malo byť 
jasné, prečo ho potrebuješ. Nepýtaj si, či by ti ho dala. Vezmi si ho! 
(nie, Facebook či jej Instagram nepotrebuješ). 
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CHCEŠ VIAC? 
Buď však opatrný, keď príde na odosielanie týchto správ. Keďže ženy 
reagujú s obrovským záujmom na chlapov, ktorí to s nimi vedia. 

Toto ti zaručene pomôže stať sa jedným z TOP 1% chlapov, ktorí zlíznu 
všetku smotanú a získajú tie najlepšie ženy. Rado sa stalo! :) 

Keď stále nevieš, ako zapracovať tieto správy do tvojich konverzácií, 
aby si konečne zaujal a stretol ženu tvojich snov... 

Mám pre teba fantastickú správu! 

Chystám pre teba 3-dielny bezplatný videotréning úplne ZDARMA, 
ktorý ti pomôže získavať 10x väčší záujem žien ONLINE, aby ti 
odpisovali a chceli sa s tebou aj stretnúť. 

Pozor! Nebudú dlho dostupné a čoskoro ich stiahnem! 

Sleduj svoj email. Dám ti vedieť. 

- Michal 
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