W kolejnym odcinku z serii uwodzenia: “Randka według Vekana”. Dzisiaj opowiem Ci, co należy zrobić po wzięciu
numeru telefonu.
o czym pisać z dziewczyną
Zacznijmy więc od początku. Poznałeś fajną dziewczynę, wziąłeś numer telefonu i chcesz dalej kontynuować z nią
znajomość. No chyba, że jesteś zbieraczem numerów i to uznajesz za ostateczny sukces wtedy, nie czytaj tego
dalej. Jeżeli jednak interesuje Cię seks z kobietą to zdecydowanie powinieneś to wiedzieć i przede wszystkim
umieć.
Masz jej numer telefonu i nie wiesz w jaki sposób dalej kontynuować znajomość. Zastanawiasz się czy zadzwonić
do niej, napisać smsa? Kiedy to zrobić i w jaki sposób? W takim razie pokażę Ci za chwile kilka strategii, które
powiedzą Ci co najlepiej zrobić w zależności od tego jak dziewczyna została wcześniej uwiedziona.
Metoda 1: Mas korespondencja

Zdecydowanie moja ulubiona forma kontaktu z kobietami. Moja filozofia lenistwa doprowadziła do tego, że
rozmowy z kobietami są bardzo krótkie i intensywne w emocje. Szybko też biorę numer telefonu i natychmiast idę
do kolejnej kobiety. Po kilku dniach mam kilkanaście numerów i to jest moment, aby wysłać piewszego smsa do
wszystkich dziewczyn.
Używam tej strategii, kiedy nie chce mi się tracić czasu na uwodzenie, zdobywanie zainteresowania, ugrywanie jej
przez smsy i telefon, aby w końcu chciała się spotkać. Jest to strategia, która wymaga zdecydowanie najmniej
wysiłku.
Warunkiem jej skuteczności jest:
- zrobienie dobrego pierwszego wrażenia, kiedy ją uwodzisz,
- wzięcie numeru telefonu,
- zakomunikowanie jej, że zabierasz ją gdzieś,
- odejście na wysokiej energii,
- w miarę wartościowy pierwszy sms.
Resztę robi za ciebie statystyka.
Masz już kilka / kilkanaście numerów. Wysyłasz do wszystkich dziewczyn tego samego smsa. Ja na przykład
wysyłam: „Cześć. Właśnie się okazało, że mam wolny wieczór. A Ty co dzisiaj robisz?”

Wiem, że można by napisać tego smsa o wiele lepiej. Ale tak naprawdę to mam gdzieś czy jakaś dziewczyna mi nie
odpisze, bo „coś tam sobie wymyśli”.
Celem mas korespondencji jest selekcja. Odpisują tylko te dziewczyny, które są naprawdę mną zainteresowane i
chcą się spotkać.
Na pierwszego smsa odpisuje 35% – 60% dziewczyn, w zależności od dnia. Oczywiście to nie wyklucza dalszych
kontaktów z tymi, które nie odpisały. Mogły po prostu być zajęte. Tak czy inaczej dzięki temu masz co najmniej
jedną zainteresowaną spotkaniem dziewczynę.

Jak rozkochaĉ w sobie faceta na odleglosc
Teraz masz 3 opcje.
Piszesz drugiego smsa do kilku dziewczyn i umawiasz się na różne godziny.

Odpisujesz jednej o której i gdzie się spotkacie. A pozostałym piszesz, że jednak nie możesz, bo coś w ostatniej
chwili Ci wypadło.
Umawiasz się z jedną, a pozostałe ….. (cenzura)
Metoda 2: Smsy i telefon
Jest to standardowa metoda promowana w środowisku uwodzicieli. Przyjechała do naszego kraju ze stanów i
początkowo wymyślił ją Mystery, potem była wielokrotnie modyfikowana. W Polsce też działa dobrze.
Jak stosować tą metodę:
W tym przypadku czekasz dwa lub trzy dni zanim wznowisz jakikolwiek kontakt z dziewczyną. Czas ten został
wprowadzony po to, aby uniknąć pokazania się od strony mężczyzny nachalnego i zdesperowanego.
Po dwóch dniach wysyłasz dziewczynie smsa. Kiedy już Ci odpisze czekasz co najmniej godzinę i wysyłasz

kolejnego smsa. Tym sposobem pokazujesz, że w Twoim życiu dzieją się ciekawe rzeczy i nie masz czasu ślęczeć
nad telefonem.
Wymieniasz z nią 3 / 4 wiadomości sms. Jeżeli są one wartościowe to zwiększasz prawdopodobieństwo tego, że
obierze telefon i będzie zainteresowania spotkaniem.
Jeżeli odpisuje Ci szybko to istnieje niemal 100% szansa, że odbierze.
Po kilku wiadomościach dzwonisz i umawiasz się na spotkanie. W związku z tym, że już wcześniej sprawiłeś, że była
zainteresowana, z zaproszeniem jej nie powinno być problemów, ponieważ ona chce tego samego co Ty.
Rozmowa to tak naprawdę formalność.
Kiedy ją stosować:
Metoda ta najlepiej sprawdza się, kiedy wcześniej dłużej rozmawiałeś z dziewczyną i ona jest Tobą zainteresowana.
Dłużej – to średnio 30 min w górę.
Natomiast jeżeli uwodzenie jej nie było najwyższych lotów, a mimo to dostałeś numer to proponuję od razu użyć
metody 3.
Jeżeli wszystko przebiega zgodnie z planem dzięki tej metodzie stopniowo budujesz jej zainteresowanie,
jednocześnie pokazujesz jej, że jesteś fajnym i atrakcyjnym mężczyzną, który ma doświadczenie z kobietami i
ciekawe życie.
Metoda 3: Szybki Telefon
Tą strategię najlepiej używać, kiedy poznałeś dziewczynę, ale nie jest ona, aż tak bardzo zainteresowana Tobą.
Może to być sytuacja, kiedy wasza rozmowa nie była najlepsza, a mimo to dostałeś numer. Lub po chwil rozmowy
wziąłeś numer, ale masz przeczucie, że podryw nie był do końca udany.
Innym powodem stosowania tej strategii są dziewczyny wysokiego kalibru, które ciągle poznają nowych mężczyzn.
Miałem wiele sytuacji, kiedy poznałem fajna dziewczynę ale nie miałem czasu na to, aby solidnie ją uwieść i
zainteresować. Być może spieszyłem się lub zainteresowanie jej wymagało czegoś więcej. Bardzo atrakcyjne
dziewczyny, które są często podrywane podryw traktują jako coś normalnego. Nie podniecają się tym tak jak
przeciętne kobiety. Do każdego danego numeru podchodzi z dystansem. Aby dobrze ją zainteresować trzeba
pokazać dużo więcej niż 100 poprzedników. Kiedy dziewczyna z doświadczeniem daje Ci numer nie traktuje go
jako „WOW dałam mu numer chce go poznać”, tylko raczej „spoko facet może się z nim spotkam”.
Jeżeli czujesz, że dziewczyna może nie być na tyle zainteresowana, aby pisać z Tobą smsy z decydowanie polecam
Ci od razu zadzwonić. Mi wielokrotnie zdarzyły się sytuację, kiedy szybko wziąłem numer od atrakcyjnej
dziewczyny, ale popełniłem gdzieś błąd i kiedy pisałem do niej, to po prostu mi nie odpisała.
Musisz wiedzieć, że z smsami jest tak, że kiedy kobieta Ci nie odpisała, to spada szansa na to, że odbierze telefon.
Na przykład:
Wysłałeś jej pierwszego smsa i ona Ci nie odpisała. Więc piszesz drugiego i znów nic. Więc piszesz trzeciego smsa i
niestety znów nie odpisuje. Wtedy decydujesz się do niej zadzwonić, ale ona praktycznie na 100% nie obierze
telefonu.

Strategia 3 jest uzasadniona właśnie wtedy, gdy z różnych powodów kobieta, którą poznałeś może nie być tak
mocno zainteresowana. Jeżeli tak jest to chcesz uniknąć sytuacji w której ona Ci nie odpisuje, dlatego właśnie od
razu dzwonisz.
Kiedy masz już jej numer to czekasz jeden lub dwa dni, po czym od razu dzwonisz, aby umówić się na spotkanie.
W tym przypadku jeżeli masz dobre umiejętności uwodzenia przez telefon, uda Ci się z nią spotkać praktycznie
zawsze.
Pytania i komentarze mile widziane.

