
Cześć! Super, że jesteś!  
 
Nie przedłużając, zaczynajmy!  
 

Krok 1. Ty 
 
Zdobycie dziewczyny musisz zacząć od siebie. Ale co to znaczy? 
 
To znaczy, że musisz stać się taką osobą, z którą sam chciałbyś spędzać każdy 
dzień. Oraz musisz się lubić, a nawet się kochać. Bo jeśli ty się nie będziesz lubić, a 
tym bardziej się nie kochasz, to jak ktoś innym może to robić? 
 
Jak masz to zrobić? Jest wiele metod, a ja ci przedstawię jedną z moich. 
 
Oczywiście musisz ćwiczyć i ulepszać swoje 6 cech męskiej atrakcyjności.  
 

1. Wygląd 
 
Wygląd jest jedną z tych cech i wiele facetów uważa, że jest to jedna z 
najważniejszych, jak nie najważniejsza cecha męskiej atrakcyjności. Przez co wiele 
facetów ma duży problem, bo po prostu nie są zbyt przystojni (ja też nie jestem, zbyt 
przystojny, więc spokojnie). 
 
A to jest ogromny BŁĄD w ich myśleniu. Ponieważ według badań/ulicznej sondy z 
USA kobiety wskazały wygląd, jako 4 cechę męskiej atrakcyjności, która się dla nich 
liczy. Dalsze cechy są tymi znacznie bardziej atrakcyjnymi dla kobiet. Zaraz o nich 
się dowiesz. 
 
Aczkolwiek nie możesz zapominać o wyglądzie, bo okej nie jest on najważniejszy, 
ale jest ważny zdecydowanie podczas pierwszego podejścia do kobiety. Bo 
pamiętaj, że chcąc nie chcąc jesteśmy wzrokowcami i pierwsze, na co kobieta 
zwróci uwagę kiedy do niej podejdziesz to twój wygląd, dlatego warto o to dbać, tym 
bardziej jestem pewien, że tym sam nie chciałbyś być z brzydką, niezadbaną 
dziewczyną, prawda? I ona tak samo nie chciałaby być z takim facetem.  
 
A więc odpowiedz sobie na pytanie:  
 
Ile czasu w tygodniu poświęcam na dbanie o swój wygląd? (siłownia itp.) 
 



Jeśli jest to mniej niż 5h w tygodniu, to już masz pierwsza rzecz/cechę, nad którą 
musisz poćwiczyć. 
 

2. Charakter i Osobowość 
 
Co to takiego? 

- Czy jesteś solidny 
- Czy można na tobie polegać 
- Czy jesteś pozytywną osobą 
- Czy jesteś zabawany 
- Czy jesteś szczęśliwy 
- Czy jesteś opiekuńczy itp. 

 
Na tę cechę męskiej atrakcyjności kobiety zwracają znacznie większą uwagę, przy 
wyborze faceta na dłużej. Możesz być najprzystojniejszym facetem na świcie, ale 
jeśli nie będziesz np. opiekuńczy, czy nie będzie można na tobie polegać, to żadna 
kobieta się z tobą nie zwiąże na dłużej. 
 
Bądź taką osobą, z którą sam chciałbyś spędzać każdy dzień oraz wiedziałbyś, że 
na tej osobie zawsze można polegać, a wtedy każda kobieta będzie cię chciała. 
 

3. Umiejętności Komunikacyjne 
 
Co robisz na randkach? Rozmawiasz! 
 
Ta cecha męskiej atrakcyjności jest jedną z najważniejszych, ponieważ jeśli nie 
będziesz umiał rozmawiać z kobietą, to nic z tego nie wyjdzie. Wyobrażasz sobie nic 
nie gadać podczas randki? No raczej nie… 
 
To ty jesteś facetem i ty musisz nadawać rytm i takt waszej rozmowie. Kobieta 
ewentualnie może ci pomóc np. dopytując o coś, ale to ty zawsze musisz podejść, 
zagadać, rozmawiać, ciągać za język, przerywać ciszę itp. Taki jest nasz świat i nic z 
tym nie zrobisz, więc najłatwiej się będzie po prostu dostosować. 
 
Kobieta chcę mieć z kim rozmawiać, o czym rozmawiać, a ty mas zbyć takim 
facetem. 
 
Jak możesz ćwiczyć umiejętności komunikacyjne? 
 
Po prostu rozmawiając z ludźmi, choćby w sklepie, czy w pracy, lub w drodzę do 
pracy itp. Rozmawiaj cały czas, bo tylko w ten sposób będziesz w stanie wejść na 
wyższy poziom ze swoimi umiejętnościami komunikacyjnymi! 



4. Styl Życia 
 
W końcu kobieta, z którą się spotykasz zacznie zwuważać jak wygląda twoje życie, 
bez niej. To znaczy czy masz hobby, pasję, znajomych, czy robisz coś ciekawego 
itp. 
 
Jeśli tego nie będzie, to może to być coś, co będzie ją odstraszać, ponieważ kobiety 
są to bardzo emocjonalne istoty i one pragną, abyś jej dostarczał jak najwięcej 
emocji. Np. strach, radość, złość, fascynację, zazdrość, niepewność itp. one to 
kochają. 
 
A nawet nie rób tego dla niej, ale i dla siebie przede wszystkim, ponieważ będziesz 
znacznie bardziej szczęsliwy jeśli w twoim życiu będzie się coś działo i będzie w nim 
fun. A jeśli jesteś szczęśliwym facetem znacznie łatwiej znaleźć Ci kobietę swoich 
marzeń. 
 
Poza tym sam byś chyba nie chciał być z dziewczyną, która nic nie robi, tylko chodzi 
do pracy, a po pracy zajda się lodami, popija colę i ogląda Netflixa do wieczora i tak 
codziennie, prawda?  
 
No właśnie i ona tak samo by nie chciała! 
 

5. Status Społeczny 
 
Kontrowersyjne, aczkolwiek prawdziwie. 
 
Zaznaczę, że to nie chodzi o to, abyś był obrzydliwie bogaty. Aczkolwiek będzie ci 
znacznie łatwiej znaleźć dziewczynę marzeń jeśli będziesz miał dobrą pracę, 
mieszkanie, samochód itp. Niż jeśli miałbyś problem związać koniec z końcem. 
 
Mimo wszystko nie jest to niczym dziwnym, ponieważ my mężczyźni już kilka tysięcy 
lat temu zawsze mieliśmy zapewnić byt rodzinnie była i jest to nasza rola od 
ZAWSZE. Czasy się zmieniły i teraz nie musimy chodzić codziennie z rana na 
polowanie, aby nasza rodzinna miała co jeść, aczkolwiek wypadałoby, żeby przy nas 
i z nami rodzina czuła się bezpiecznie i miała to, na co zasługuje.  
 
Kobiety często nawet zupełnie podświadomie patrzy czy ten konkretny mężczyzna 
będzie w stanie zapewnić byt jej i jej przyszłym dzieciom.  
 
Pamiętaj, że jeśli kobieta się w tobie nie zakocha, bo nie masz pieniędzy to bardzo 
dobrze! Ponieważ nie chcesz być z taką kobietą, która cię będzie kochać tylko jeśli 
będziesz miał pieniądze. 



 
Pieniądze też nie zawsze są dobre, ponieważ wtedy bardzo ciężko jest znaleźć, 
prawdziwą kochając dziewczynę, ponieważ nie wiesz, czy ona kocha ciebie, czy jest 
z tobą dla pieniędzy. Dlatego wiele majętnych mężczyzn często ukrywa to, że mają 
pieniądze.  
 
Pamiętaj też, że kobieta może i często tak jest, że zakochuję się w tobie nawet jeśli 
nie masz, nie wiadomo ile pieniędzy, bo zakochuję się w tobie. A o to nam przecież 
chodzi. 
*Gdzie taką kobietę znaleźć? Czytaj dalej… 
 

6. Bycie Wyzwaniem (Najważniejsze!) 
 
Kobiety mają dość klonów!  
 
Dlaczego większość mężczyzn jest samotnych? Ponieważ są tacy sami!  
 
A kobiety, z którymi oni się umawiają, znają takich facetów na wylot i mają już ich 
dość. 
 
Każdy facet po randce, wypisuję, wydzwania do dziewczyny, z którą ledwo się 
rozstał z ostatniej randki. Mówi/Piszę jak mu się ona podoba, jak jest super piękna 
itp. Tak właśnie zachowuję się każdy facet, a ty musisz być inny. Musisz być 
wyzwaniem! 
 
Wyobraź sobie, jak zareagowałbyś, na kobietą która po pierwszej randce do ciebie 
wypisuję, wydzwania, chcę się z tobą zobaczyć najlepiej jutro itp. Na 100% straciłbyś 
nią zainteresowanie od razu.  
 
One mają tak samo jeśli wiedzą, że już zdobyły faceta, to tracą nim zainteresowanie 
od razu. One się interesują nami, dopóki nas nie mają w swoich szponach. 
 
Wniosek = Bądź wyzwaniem do końca waszej znajomość i nigdy nie pokazuj, 
że cię ma, a w ten sposób będziesz się jej zawsze podobać! 
 
 

Krok 2. Gdzie ją poznać? 
 
Imprezy to najgorsze miejsca do poznawania kobiet, bo… 
 



... Tam chodzą imprezowiczki, a nie kobiety szukające stałego związku. Oczywiście 
czasem i ślepej kurze trafi się ziarno, więc jest szansa, że znajdziesz tam kobietę 
swoim marzeń, ale szanse na coś takiego masz jak 1 do 1000. Serio. 
 
Dziewczyny, które są na imprezach to z reguły są imprezowiczki, które chcą tylko 
potańczyć, pobawić się, upić się, poznać faceta na jedną noc. Liczą się dla nich 
jednorazowe przygody. Oczywiście nie zawsze, ale z reguły tak jest. Dlatego nie 
zachęcam do szukania dziewczyny na imprezach.  
 
A więc gdzie powinieneś szukać dziewczyny dla siebie, która będzie do ciebie 
pasować?  
 
Najlepiej do siebie będzie pasować jeśli jesteście do siebie podobni. Powiedzenie 
“przeciwieństwa się przyciągają” jest absolutną bzdurą! Może na chwilę tak, ale jeśli 
masz być z dziewczyną dłużej być może całe życie to jeśli nie będziecie do siebie 
podobni, to nie przetrwacie ze sobą nawet roku. 
 
Wyobraź sobie (wracając do imprez) dziewczyną, z którą się spotykasz uwielbia 
imprezować i chciałaby z tobą chodzić na imprezy co tydzień najlepiej piątek i 
sobota. Ty za to wolałbyś spędzać z nią czas, w łóżku oglądając jakiś film.  
 
To powiedz mi, jak mielibyście spędzić ze sobą resztę życia? No jak?  
 
Wniosek = Przeciwieństwa Się Nie Przyciągają! 
 
A więc gdzie masz chodzić, żeby poznać taką dziewczynę? To proste! 
 
Najlepiej iść w miejsce, gdzie po prostu lubisz spędzać czas. Np. lubisz grę aktorską 
i chciałbyś grać w teatrze to najlepiej zapisać się do jakiegoś kółka teatralnego. A 
być może lubisz tańczyć, to warto wtedy zapisać się na kurs tańca. 
 
Pomyśl, co lubisz robić i zapisz się na kurs z tym związanym. Nie dość, że spełnisz 
swoje marzenie lub będziesz uprawiał swoją pasję, która będzie sprawiała ci 
przyjemność, to dodatkowo będziesz znacznie szczęśliwszą osobą, bo się spełniasz!  
 
W takim miejscu możesz poznać naprawdę fajną dziewczynę, która będzie do ciebie 
pasować, dzięki czemu będzie wam znacznie łatwiej nawiązać kontakt oraz na 
pewno będzie się wam fajnie rozmawiać, bo będziecie do siebie PODOBNI. 
 
Bo jeśli poznasz kobietę, w takim miejscu to jest bardzo dużo prawdopodobieństwo, 
że będziecie do siebie pasować. 
 



 

Krok 3. Co zrobić, aby wasza 
znajomość trwała jak najdłużej? 
 
Odpowiedź, jest prosta… 
 
...bądź WYZWANIEM cały czas! 
 
Sztuką jest zatrzymać kobietę przy sobie jak najdłużej. A zrobić to możesz tylko jeśli 
będziesz wyzwaniem dla niej cały czas. 
 
Nie możesz okazywać słabości, ani tęsknoty oczywiście czasem możesz 
powiedzieć, że tęsknisz, ale żeby to nie było co drugi dzień. 
 
Musisz jej pokazać, że ona cię nie złapała w swoją pajęczynę.  
 
Bo jeśli zobaczy, że już cię zdobyła, że już jesteś jej, bo np. dzwonisz do niej 
codziennie, piszesz do niej cały czas mówisz, że tęsknisz itp. To w ten sposób 
pokażesz jej, że cię MA!  
 
A wiesz co ona wtedy zrobi? Zostawi cię, bo już cię zdobyła!  
 
Jeśli nie będziesz dla niej żadnym wyzwaniem, to dla niej nie będzie to żadna frajda 
dalej się z tobą spotykać. Kobiety lubią czuć nie pewność, lubią nie wiedzieć co się 
wydarzy jutro, bo wzbudza w nich to ogromne emocje. Czyli to, czego one pragną.  
 
A jeśli ona będzie wiedziała, że dziś o tej godzinie do niej zadzwonisz, a jutro kiedy 
się spotkacie to powiesz jej, że za nią tęskniłeś to przestaniesz być dla niej 
jakimkolwiek wyzwaniem i szybko się je znudzisz, a ona poszuka sobie nowego 
faceta, który będzie dla niej wyzwaniem. 
 
Tak samo jak ty byś się spotkał z dziewczyną kilka razy, a ona nagle wyznaje ci 
miłość, ciągle do ciebie pisze smsy i dzwoni mówiąc, że nie może doczekać się 
następnego spotkania. Twoje zainteresowanie tą dziewczyną spadłoby diametralnie 
prawdopodobnie do zera! 
 
I tak samo jest na odwrót jeśli będziesz takim facetem, który nie jest wyzwaniem, to 
długo nie utrzymasz dziewczyny przy sobie. 
 



 
To by było na tyle. Wiem, że ten mini poradnik na pewno Ci rozjaśnił kilka ważnych 
kwestii w relacjach z kobietami. O tych sprawach i nie tylko więcej w moich mailach 
(lekcjach PK#) oraz innych kursach i poradnikach. Więc jeśli jesteś ciekaw, to 
zapraszam do chłonięcia darmowej wiedzy i nie tylko. 
 
Pozdrawiam Cię serdecznie, miłego dnia lub wieczoru zależy kiedy to czytasz! :) 
 
Chcę pomóc Tobie, w relacjach z kobietami jak tylko będę w stanie, dlatego 
przygotowałem coś specjalnego Uwodziciele Serc - Zdobądź każdą, bez 
wyjątków - w ciągu kilku minut, ten e-book pomoże Ci w poznawaniu 
przypadkowych, nieznajomych kobiet, kiedy będziesz gdzieś na imprezie, w barze, 
idąc do pracy lub z niej wracając. Tak naprawdę nie ma znacznie gdzie wtedy 
będziesz, ponieważ po przeczytaniu tego e-booka i wdrożeniu wiedzy z niego w 
życie będziesz umieć zdobyć numer nowo poznanej kobiety w max. 7 minut, 
dowiesz się jakich słów/tekstów nie używać, żeby przypadkiem jej do siebie nie 
zrazić lub nie znudzić na początku waszej znajomości (bo stracisz ją na zawsze, jeśli 
nie spodobasz jej się na początku). Dodatkowo nauczysz się rozmawiać i zadawać 
pytania tak, aby wasza rozmowa się kleiła oraz w formie bonusy nauczkę cię jak 
pozbyć się strachu przed odrzuceniem oraz wstydu przed zagadaniem. O to jedna z 
opinii: 

 



 

>Chcę Uwodzicieli Serc< 

Rozumiem, że możesz mieć sceptyczne podejście do tego. Kamil też miał, a jednak 
te kilka sztuczek pozwoliły mu zdobyć numer od zupełnie nieznajomej kobiety, którą 
zaczepił w kawiarni podczas przerwy na lunch. Co z tego wyniknie to się okaże, ale 
jedno jest pewne. Na pewno umie już bez problemu podchodzić i zagadywać do 
nieznajomych dziewczyn i zbierać od nich numery. Więc zapoznanie nowej kobiety 
nie będzie dla niego żadnym problemem, co znacznie ułatwi mu znalezienie tej 
wymarzonej kobiety. Pamiętaj, że absolutną podstawą jest poznawanie dziewczyn, 
chyba że wolisz czekać, aż twoja miłość życia sama zapuka do twoich drzwi (psss to 
się nie zdarza).Kliknij powyżej, jeżeli chcesz przejść do strony z ofertą “Uwodziciele 
Serc - Zdobądź każdą, bez wyjątków - w ciągu kilku minut”: 

Uwaga! Drogi kliencie, z powodu ogromnej ilości pytań od moich czytelników i 
klientów, z prośbami o pomoc i wskazówki, od 27.06.20 byłem zmuszony przestać 
udzielać takiej pomocy.  

Już nie odpisuję na maile z pytaniami i opisami sytuacji oraz prośbami o pomoc.  

Pytań i próśb o pomoc było tak dużo, że mógłbym tylko to robić cały dniami i nocami 
a niestety mam też rodzinę, pracę, swoje życie prywatne oraz wiele innych spraw, z 
resztą tak jak i ty. 

Nie jestem w stanie poświęcać tyle czasu przez telefon lubi odpisywać na maile z 
pytaniami klientów i opisem sytuacji.  

A więc przeczytaj CAŁY poradnik, a znajdziesz w nim rozwiązanie lub wskazówkę 
bardzo bliską do Twojej obecnej sytuacji. 

https://tomgac.pl/uwodziciele-serc-lead/


Jeśli jednak bardzo chciałbyś ze mną porozmawiać, ponieważ uważasz, że 
rzeczywiście potrzebujesz mojej bezpośredniej pomocy, to jest na to sposób.  

Jeżeli chcesz porady apropo podrywu, uwodzenia, randkowania, przyciągania do 
siebie kobiet, powrotu do byłej, psychologii podrywu oraz ogólnie każdej sytuacji 
związanej z kobietami to możesz zakupić u mnie godziną konsultację. Koszt to 99 
zł. 

Możesz ją zakupić tutaj: https://www.tomgac.pl/konsultacja 

*Uwaga! Cena za godzinną konsultację będzie rosnąć wraz z rosnącą liczbą 
konsultacji. Dlatego możesz się spodziewać, że jej koszt za miesiąc już na pewno 
będzie wyższy. 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.tomgac.pl/zamowienie/?add-to-cart=3104

