ZAVODNIKOV VODIČ
SAOPŠTENJE; OVO ZAISTA RADI! OSLOBAĐAŠ ME BILO KAKVE
ODGOVORNOSTI ZA ONO ŠTO SE MOŽE DESITI AKO BUDEŠ SLEDIO OVA
UPUTSTVA. KORISTI NA SVOJ RIZIK!
OVO JE KRATAK VODIČ KOJI JE BESPLATAN ALI ZA ČIJU PRIMENU
JE POTREBNA HRABROST I SAMOPOUZDANJE I BAR NEKO ISKUSTVO
I POZNAVANJE VEŠTINE ZAVODJENJA,
MADE BY WWW.ZAVODJENJE.RS
NAJBOLJI SAJT ZA ZAVOĐENJE, SAVETE I TEHNIKE UDVARANJA I
ZAVOĐENJA KOJI PROMOVIŠE KNJIGU TAJNE ZAVODJENJA (ZA VIŠE
INFORMACIJA POSETITE SAJT WWW.ZAVODJENJE.RS )

Zavedi & Uništi
Poslednja reč tehnike zavođenja I sexualnog
upoznavanja, u direktnim & lakim koracima!

Sadržaj: koraci su
-Pokupi je
-Izoluj je
-Učini da se oseti na sigurnom
-Nasmej je
-Probudi njenu maštu I napali je
-Ostvari fizički kontakt
-Poljubi I zatim je jebi!

Evo počinjemo, korak-po-korak vodič!
Upoznavanje, prvi susret sa ribom I stvaranje utiska
Govori jasnim tonalitetom, razgovetno, bez žurbe I dubljim ozbiljnim glasom
kad god pričaš sa ženom.
Ostvari dobar očni kontakt (gledaj je u oči).

Kad te pogleda, možda osmehne, priđeš joj, polako, I daš joj kompliment (ako
nije baš tako lepa, I ako je vrlo lepa NEMOJ da joj daš kompliment u vezi
njenog izgleda) / predstavi se.
[Još jedan način kad ovo pali je ako imaš pomoćnika (prijatelja koji je pored
tebe), je da govoriš o ribi (npr: uhhh, kako je kratka ova suknja), malo glasnije
da bi ona mogla da čuje. Ona će te zatim pogledati, a ti nastavi kao da si se
upravo predstavio.
Pričaj malo više (da li živiš blizu/radiš blizu…blab bla). Koristi humor I šale…
treba da je nasmeješ ili ništa posle ovog koraka neće uspeti (VRLO VAŽNO!)

Pitaj je da popijete kafu odmah tu, da nastavite priču.
Ako je zauzeta, uzmi njen broj telefona (ako ona zatraži tvoj, insistiraj na tome
da zaboravi na to (Šali se u vezi toga kako nikad devojkama ne daješ svoj
broj mobilnog zato što “Nećeš nikad zvati, zar ne, samo ćeš se pohvaliti
svojim drugaricama a zatim ga izbrisati…) sad bi otprilike trebalo da dobiješ
njen broj . Ako ne, zaboravi, samo produži dalje I idi.

Sastanak, sudar ili kako god hoćeš da ga nazoveš….

Nadji se sa njom (negde blizu tvoje kuće, kako bi je kasnije doveo kući). Vodi
je na kafu, sok… Nemoj na večeru, zašto bi, šta je ona uradila za tebe ? Za
sada… Večera je takođe dosadna za većinu žena, sediš zalepljen za nju sat
vremena dok čekaš na hranu I druge stvari… A I ako krene loše možeš je
ostaviti I posle 15/20 minuta (I nek sama sebi plati piće).
Čim se sastaneš sa njom, zagrli je (I pokušaj) da je poljubiš u obraz (odmah u
prvih 5 sekundi). Ako ne izgleda kao da želi poljubac osmehni joj se, zagrli I
pokaži joj prstom na svoj obraz gde ona treba da te poljubi. Ovo pokreće
stvar na samom početku I stvara dobru podlogu za ostatak večeri.
Izaberi mesto gde možeš da sediš do nje (ne lice u lice, sa stolom izmedju
vas). Ako si do nje moći ćeš da joj se približiš I započneš dodirivanje (fizički
kontakt), ali sa stolom izmedju, nećeš moći.
Cilj ovog sastanka (prvog) je da (ovo je minimum) je nasmeješ/pokreneš
veliku količinu njenog pristanka na maženje, dodirivanje, da dozvoli da je
držiš za ruku, I poljubiš na kraju večeri. Ako sve ide kako treba pozovi je
odmah još te večeri kod sebe kući, ili sačuvaj za sledeći put kad će je pozvati
kod sebe na večeru.
Sada na prvom sastanku u kafiću. Pričaj o njenom poslu, njenim snovima,
saznaj šta je važno za nju, I pokušaj da se nadovežeš na to.
Nauči da pričaš priče, ovo pokreće maštu u njoj, pričaj o stvarima kao što su
avanture, njenoj idealnoj vezi (vidi da li ona želi vezu ili samo sex… možeš
saznati po njenoj reakciji), ako nije tip žene koja traži vezu onda pričaj o
prijateljstvu , I kako je divno biti prijatelj sa njom.
Svo vreme održavaj dobar očni kontakt, obrati pažnju na neke njene reči I
iskoristi ih u svojoj priči…
Koristi šale, budi smešan, zanimljiv, navedi je da misli na intiman način
(“Kladim se da kad se tako obučeš, izazivaš pažnju svih muškaraca….bla
bla..”).

Pitaj je o prošlim momcima.
Dok radiš sve ovo, dodiruj joj ruke, rame, ledja, lagano..(još uvek nemoj
rukama po njenim nogama, osim ako ona inicira ili pridje bliže ili počne ona
tebe da dodiruje). Radi ovo ČESTO!!
Pričaj još malo o nekim glupostima, neke priče (npr: ja pričam o svojoj
prijateljici koja voli da spava sa oženjenim muškarcima…” Možeš li da veruješ
u tako nešto… Mislim, da li si nekad uradila tako nešto.. Da li si nekad bila sa
nekim samo na “jednu noć”… bla bla..”
Zatim pređem na priču o svojoj pijanoj kolegenici koju smo na jednoj zabavi
pitali da li je bila u “trojki” (3 osobe sex)… a ona odgovorila pozitivno…
Posmatraj njene reakcije svo vreme, ovo će ti pomoći da odrediš za šta je
zainteresovana.
Može se desiti da te ona pita za tvoje bivše.. U tom slučaju ispričaj neku lepu
priču ili ako je nemaš, izmisli je.
Svaki put kad se nasmeješ ili kažeš nešto, stavi ruku na njeno rame, ledja,
struk, nežno ali autoritativno… pokreni fizički kontakt.
Pričaj o “Znaš li da se kod nas ljubavne priče prodaju više od porno novina?”
“Jedan moj prijatelj je rekao da su ljubavne priče praktično pornografija za
žene…”

Saznaj šta je volela ili mrzela kod bivših. I kad pomene neko osećanje
pomogni joj da ga oslobodi (kad je reč o lepim osećanjima reci kako ih voliš, I
kad pomene nešto loše reci kako mrziš kad se tako nešto desi, I kako je
mnogo bolje osećati samo lepe stvari…
Pitaj je kako prepozna pravu (posebnu) vezu…
Dovrši piće.
Dok pričaš o ovome, dodirni joj rame kad ona odgovara, ili njenu nogu (ona
sedi pored tebe, biće lako), sve više fizičkog kontakta.

Čitaj joj sa dlana, ili joj reci kako joj je nežna I meka koža, I šali se o tome
kako verovatno nikad ne pere sudove ili nešto slično.

Nemoj da budeš previše “dzentlmen” sa njom, tretiraj je kao svog prijatelja, ti
si nagrada a ne ONA.
Završite sa pićem,

Ako sve ide dobro, pozovi je kod sebe da joj kao pokažeš neke svoje stvari,
izmisli nešto…
Još uvek nije gotovo idi na sledeći korak

Glavni posao…. Spremi je za jebanje.
1.Ovaj deo je vrlo važan (ljubjenje, osetiš ribu pre nego sto je dovedeš kod
sebe). Ako ne obaviš ovo velike su šanse da će da se u jednom trenutku
zamrzne, blokira ili uplaši.
Kad je dovedeš kod sebe to je NAGRADA za nju zato što ti je dozvolila da je
poljubiš I osetiš.
2. Kad izadjete napolje iz kafića ili kluba ponudi joj svoju ruku da je ispratiš (više
fizičke akcije…više će osetiti tvoj dodir!)
3. Ako si obavio gore navedene razgovore u kafiću biće joj udobno I prihvatiće
tvoju ruku. Ako ne prihvati znači da si sa čudnom, paranoičnom, I da nećeš
daleko dogurati sa njom…u tom slučaju je se otarasi (odjebi je).
4. Probaj da je uhvatiš za ruku, staneš pored nekog izloga da pogledaš nešto sa
njom, Dok hodate blago joj stiskaj ili trljaj ruku, ako ti uzvrati vreme je za
“poljubac”.
5. Idi na sigurno ali ne previše prometno mesto (obližnji park, klupa) I
jednostavno pogledaj u njene oči, još uvek držeći je za ruke, I samo je pitaj “želiš
li da me poljubiš?” Sve osim jasnog NE znači da treba da kreneš I da je poljubiš.

6.Ako ne ide tako ti reci “u redu, hajde da vidimo”, I poljubi je kratko, zatim reci
“ovo je vrlo dobro, još jedan…”, I kreni po još. Prvo nežno po usnama, a zatim
akcija jezikom kako ona počinje da otvara usta dok je ljubiš.

7. Vodi je kod tebe, iskoristi neku foru, da joj pokažeš nešto, da još malo
popričate…

Kako da nastaviš fizički kontakt kako bi mogao da je jebeš…
OD OVOG KORAKA VIŠE UOPŠTE NE PRIČAJ, SVE DOK JE NE JEBEŠ!
Žvakaj je nekih 30 sekundi.
Zatim počni da je ljubiš po vratu, ušima, grudima… rukama prelazi preko
njene odeće dok je ljubiš.
Ako sve dobro ide nastavi još jače, počni da je skidaš..itd
Ako ne ide dobro, nastavi sa nežnim ljubljenjem, budi šaljiv, izazivaj je, ne
budi nervozan.. vrati se nekoliko koraka a zatim ponovo nastavi.
Ljubi je sve više I više, trljaj je rukama.
Već kod ovog koraka ona će biti vrlo napaljena.
Trljaj je rukama preko nogu I pice. Biće vrlo napaljena.
Skini joj pantalone (ne pitaj je, samo ih povuci I skini)
Ne pitaj je da je pipaš / jebeš, samo uradi, najviše što možeš je da kažeš da
je želiš… ili “hajde da osetimo jedno drugo bliže”..itd
Posmatraj njenu reakciju, neki blagi otpor je normalan I za očekivati, ali ako
ima ljutit izraz lica ili povlači majcu ili pantalone, vrati se dva/tri koraka I
nastavi da je ljubiš pa ponovo nastavi gde si stao.
Budi nežan ljubi je svuda I zapazi gde joj se najviše sviđa pa tu budi uporniji.
Gurni joj svoju kitu, I buši je dok ne svršiš. Lako je kad već stigneš do ovoga.

Razne napomene…
Vidi kakva je u sex-u (neke su bolje drugog-trećeg puta), spavaj još nekoliko
puta sa njom.
Tog momenta ćeš znati da li želiš ili ne vezu sa njom.
*Upozorenje*, NE POKUŠAVAJ da razviješ vezu sa devojkom pre nego što
spavaš sa njom.
O vezi razmišljaš isključivo tek posle sex-a.

Bilo kako, ako si dobar u krevetu, što ćeš svakako biti ako dovoljno pažnje
obraćaš devojci, one će uvek želeti vezu sa tobom.
Vidiš devojku koja želi san…Ti joj pružiš taj san, pustiš je da živi u njemu..I
ona je tvoja…
---Tako se to radi!

Poslednje (važne) Napomene:
Muškarac mora sve da uradi!! On mora da načini sve korake prvi!!!
Devojka (osim ako je ružna, ili očajna) retko kad će uraditi tako nešto!!
TAKO DA IAKO JOJ SE SVIĐAŠ, ALI NE NAČINIŠ KORAKE, ONA ĆE
MISLITI DA NISI ZAINTERESOVAN…I OTKAČIĆE TE!!!!
ILI JOŠ GORE, ŽELEĆE DA TI BUDE SAMO PRIJATELJ!!! I POSTAĆEŠ
NJEN POTRČKO!!!
RIBE ŽELE DA OSEĆAJU DA “NISU IMALE IZBORA”…
(da ne moraju da brinu o “drolja” faktoru)
Ako si previše zabrinut za njena osećanja, I nikada ne misliš na svoja
nikada nećeš biti uspešan sa devojkama, I one će uvek želeti da ti budu
samo “prijatelj”.
NAPOMENA: OVO JE KRATKO UPUTSTVO NAMENJENO MOMCIMA KOJI
NE MOGU ILI JOŠ UVEK NISU SEBI PRIUŠTILI KNJIGU
TAJNE ZAVODJENJA
SA :
WWW.ZAVODJENJE.RS

