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PodziękowaniaPodziękowania

Chciałbym podziękować następującym poprzednikom:

Nieżyjącemu już dr Miltonowi Ericksonowi, z którego prac bezpośre-

dnio wynika większość współczesnych metod sekretnej perswazji.

Richardowi Bandlerowi i Johnowi Grinderowi, twórcom Programo-

wania Neurolingwistycznego (NLP),  którzy  zdekonstruowali,  wyja-

śnili i skodyfikowali większość dzieła Ericksona, a następnie doko-

nali dramatycznych i radykalnych postępów w całej tej dziedzinie.

Oraz Rossowi Jeffriesowi, który zastosował NLP do procesu uwodze-

nia, jak też spopularyzował przełomowe odkrycie, że kobiety racjona-

lizują naładowane erotyzmem metafory, jako coś niewinnie poetycz-

nego, choć jednocześnie budzą one w nich pożądanie.

J.D. Fuentes
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WstępWstęp

Kobiety i mężczyźni są różni. Inaczej doświadczają emocji, inaczej  

doświadczają języka, inaczej doświadczają pożądania.  Możesz się 

nauczyć wzbudzać w kobiecie pożądane emocje za pomocą jedynie 

odpowiedniego użycia słów.

O czym jest ta książka?

Jest to książka o tym, jak można kobietę w dosłownie kilka minut 

podniecić i sprawić, byś stał się dla niej atrakcyjny.

Nie  jest  to  książka  na  temat  randek.  Nie  chodzi  w niej  o  to,  jak 

mógłbyś  się  stać  milszym,  bardziej  troskliwym,  wrażliwszym 

facetem. Nie znajdziesz tu dokładnych instrukcji  na temat,  ile  dni 

powinieneś odczekać, zanim do niej znowu zadzwonisz, albo jakiej 

wody  kolońskiej  powinieneś  używać.  Jeśli  jesteś  tego  rodzaju 

człowiekiem,  że  pragniesz  tego  rodzaju  instrukcji  –  nie  ma 

problemu, pociesz się, że jest ich naprawdę sporo. Tyle że po prostu 

ta książka nie jest przeznaczona dla tego rodzaju ludzi.

Jeśli  natomiast  pragniesz  nauczyć  się  praktycznych,  szybkich 

i skutecznych  technik  wywołujących  w  kobietach  fizyczne 

i emocjonalne  podniecenie...  Wtedy  zgoda,  w  takim  przypadku  ta 

książka jest dla Ciebie.

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & J.D. Fuentes
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Aby wykorzystywać to, czego Cię ta książka nauczy, nie potrzebujesz 

urody,  młodości  ani  pieniędzy.  Nie  potrzebujesz  limuzyny, 

prywatnego  odrzutowca,  ciała  wyczynowego  pływaka  ani  twarzy 

gwiazdy filmowej.

Wszystko,  czego  potrzebujesz,  to  głośne  wypowiadanie 

odpowiednich słów.

Książka ta nauczy Cię następujących rzeczy:

1. jak zwrócić na siebie uwagę kobiety

2. jak ją zaangażować uczuciowo i jak dalej rozbudzać jej emocje

3. jak, nawet jej nie dotykając, szybko wzbudzić w niej pożądanie

4. jak sprawić, by naprawdę odczuwała to, o czym czyta w romansach

5. jak mówić do niej, aby wyzwolić jej skryte emocjonalne potrzeby

Jak  taka  niewielka  książeczka  może  Cię  nauczyć  tak  wiele? 

I w dodatku  w  sposób  łatwy  do  wykorzystywania?  Za  pomocą 

wyizolowania kilku zasadniczych spraw, takich jak:

1. struktura kobiecego doświadczenia emocjonalnego

2. struktura kobiecego języka

3. związek kobiecego języka z uczuciami

Jest to książka o tym, jak naprawdę przebiega w kobietach proces 

seksualnego  pobudzenia  oraz  jak  możesz  te  ich  mechanizmy 

wykorzystać dla własnej rozkoszy.

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & J.D. Fuentes
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I. Uwodzicielska potęga słowaI. Uwodzicielska potęga słowa

Było to wiele lat temu. Siedziałem sobie w kawiarni i w pewnej chwili 

widzę jak całkiem przeciętnie wyglądający facet, na oko gdzieś przed 

czterdziestką,  dosiada  się  do  fantastycznej,  dziewiętnasto-  lub 

dwudziestoletniej,  blondyny.  Ona,  jak  można się  było spodziewać, 

nie zwraca na niego uwagi. Jednak w ciągu kilku minut facet zaczyna 

jej  mówić,  jak  bardzo  podobna  jest  do  jego  dawnej  przyjaciółki 

z uniwersytetu.  Potem  opowiada  jej,  jak  bardzo  lubił  swoje 

studenckie  lata,  jak  bardzo  wtedy  lubił  podróżować,  spotykać  się 

z ludźmi i kochać się z dziewczynami.

Kontynuuje,  opowiadając  jej,  jak  jego  przyjaciele  pojechali  do 

Berlina, gdzie zostali poderwani przez całkiem obce dziewczyny, jak 

sam  pojechał  do  Paryża,  gdzie  go  natychmiast  poderwano 

w kawiarni,  jak wspaniałą rzeczą jest  nagle poczuć fizyczny pociąg 

wobec  kogoś  całkiem  obcego.  Na  koniec  streszcza  jej  całą  masę 

niewiarygodnych historii,  które, jak twierdził, wyczytał w gazetach: 

o pijanym, który  pomylił  okna,  kiedy cichcem wracał  do domu po 

drabinie,  czego  skutkiem  był  namiętny  seks  z  nie  swoją  żoną; 

o kobiecie, która zdecydowała się rzucić swą nudną pracę i rozpocząć 

własny  biznes  w  chwili,  kiedy  poczuła  swą  kiełkująca  miłość  do 

nieznajomego klienta; o rockowej kapeli, przesłuchanej przez policję 

z  powodu  aktów  seksualnych  dokonanych  przez  nich  w  czasie 

koncertu z grupą gotowych na wszystko wielbicielek... I tak dalej.

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & J.D. Fuentes
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Historie, które ten mężczyzna opowiadał, były coraz mniej ze sobą 

związane. W istocie, łączył je tylko jeden przewodni temat: SEKS.

Czy młoda dama czuła się urażona lub zażenowana?

Cóż, jej twarz i dekolt faktycznie były zaczerwienione. Zaczęła także 

w  widoczny  sposób  drżeć.  Co  chwilę  wydawało  się,  że  całkiem 

przestała  oddychać.  Usta  miała  rozwarte,  a  źrenice  wielkie  jak 

dwudziestopięciocentówki.

Nie, nie była urażona – w istocie była podniecona. A kiedy w końcu 

pojawił  się  przyjaciel  tego  faceta  i  musiał  on  się  z  dziewczyna 

pożegnać, ta gwałtownym ruchem otworzyła torebkę i w pośpiechu 

zapisała  mu  swój  numer  telefonu,  o  który  on  nawet  nie  musiał 

prosić. I jeszcze wymogła na nim obietnicę, że zadzwoni.

Jak  możesz  sobie  wyobrazić,  opisany  incydent  dał  mi  sporo  do 

myślenia.  Wbrew pozorom  sukces  tego  mężczyzny  nie  polegał  na 

wyjątkowo szczęśliwym przypadku, na znalezieniu jednej kobiety na 

milion,  którą  taka  właśnie  rozmowa  podnieca.  W  istocie  bardzo 

niewiele kobiet by się nie podnieciło. Kiedy mam wolną chwilę, idę 

do  księgarni  albo  na  uniwersytecki  campus,  znajduję  ładną 

dziewczynę, której nigdy przedtem nie widziałem – i to taką, mówię 

to szczerze, która nie czuje do mnie żadnego pociągu – mówię jej 

rzeczy, które mnie samemu wydawały by się jeszcze kilka lat temu 

całkiem chore, czym doprowadzam ją do takiego stanu, że mogę się, 

tu i teraz, bawić się do woli jej ciałem.

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & J.D. Fuentes
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Słowa są narzędziami pozwalającymi sprawić, by inni odczuli nowe 

przeżycia. Jeśli ktoś nie widział nigdy wieloryba wznoszącego się nad 

powierzchnię morza i tryskającego strumieniem wody w niebo, ale 

Ty widziałeś, możesz to, co widziałeś, słyszałeś, czułeś, przełożyć na 

słowa,  i  te  słowa  przekazać  słuchaczowi,  dzięki  czemu zacznie  on 

wyobrażać sobie całe przeżycie.

Słuchający  zacznie  odczuwać  część  z  opisanych  wrażeń,  ponieważ 

jego podświadomość, aby móc je zrozumieć, musi się z nimi najpierw 

zidentyfikować i odczuć je.

Podejście  zastosowane  przez  tamtego  mężczyznę  w  stosunku  do 

młodej  blondynki  było  wprawdzie  skuteczne,  ale  było  też 

niesamowicie, naprawdę niesamowicie – nieefektywne. Kobiety daje 

się podniecać o wiele szybciej i tak książka pokaże Ci jak się to robi.

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & J.D. Fuentes
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II. Kobiety naprawdę są inneII. Kobiety naprawdę są inne

Wyobraź sobie, że stoisz na rogu ulicy i masz zamiar przejść przez 

jezdnię.  Nagle,  tuż  przez  zmianą  świateł,  pojawia  się  obok  Ciebie 

niewiarygodnie piękna młoda kobieta. Uśmiechasz się i mówisz do 

niej:  „Cześć,  jestem  Robert.  Będziemy  się  zaraz  kochać,  wiesz  

o tym?”

Prawdopodobnie to nie zadziała. Nie zadziałało by też raczej zdjęcie 

ubrania i zaprezentowanie jej wszystkich swoich skarbów. Jeśli zaś 

zaczniesz ją znienacka miętosić, to przykro mi, ale też Cię to raczej 

nie  zaprowadzi  pożądanego  rezultatu,  już  prędzej  na  najbliższy 

posterunek.

A przecież, gdyby to ta piękna kobieta zrobiła którąkolwiek z tych 

rzeczy, z pewnością odczułbyś niemałą pokusę skorzystania z okazji, 

prawda? Gdyby zaś była w tym szczera, to chyba nie zaprzeczysz, że 

z dużym  prawdopodobieństwem  wkrótce  znaleźlibyście  się 

w najbliższym motelu.

W oczywisty sposób mężczyźni i kobiety różnią się od siebie. Inne 

rzeczy wywołują w nich pożądanie. Inne podejście uruchamia w nich 

maszynerię  emocji.  Kobiety  zazwyczaj  pragną  z  seksem  czekać. 

Faceci chcą go TERAZ.

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & J.D. Fuentes
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Mężczyźni często głowią się nad tym, dlaczego kobiety wydają się tak 

mało konkretne i mało zdecydowane w sprawach seksu. One jednak 

w pewnym sensie wcale nie są tak strasznie niezdecydowane – one 

po prostu namiętnie oczekują na okazję do zareagowania na sygnały 

inne niż te, na które reagują, i które zazwyczaj wysyłają, mężczyźni. 

Ponieważ kobiety tak łatwo reagują na bodźce słowne, zaś mężczyźni 

na ogół „nie zawracają sobie głowy” uczeniem się stosowania języka 

w  ten  specyficzny  (i  dla  mężczyzn  niezwykle  dziwaczny)  sposób, 

którego kobiety potrzebują, i  który same stosują,  większość kobiet 

pozostaje  niezaspokojona.  Kobiety  mają  wbudowany  w  psychikę 

automatyczny  i  niezwykle  czuły  seksualny  system,  którym  jednak 

mężczyźni posługują się niezwykle rzadko.

Do tego seksualnego systemu istnieje specjalny klucz.

Sytuacja  wygląda  w  ten  sposób,  jak  gdyby  mężczyzna  dobijał  się 

wściekle do bocznych drzwiczek domu kobiety, przekonany, że są to 

drzwi frontowe, podczas gdy kobieta,  rozczarowana i  zrozpaczona, 

czeka  przy  drzwiach  frontowych,  by  ktoś  wreszcie  nacisnął  na 

dzwonek.  Aż  w  końcu,  po  kilku  drinkach  albo  kiedy  poczuje  się 

całkiem wyjątkowo  samotna,  lub też  jeśli  dobijający  się  facet  jest 

naprawdę przystojny,  bogaty  czy  wrażliwy,  może go  wpuścić  tymi 

bocznymi  drzwiczkami  (choć  są  zazwyczaj  zaryglowane  na  cztery 

spusty i trudno przez nie przejść). Zawsze jednak dręczy ją to pytanie 

– „czemu nikt nigdy nie wejdzie w prawidłowy sposób?”.

Ta książka ma Ci właśnie pokazać ten prawidłowy sposób.  Ma Ci dać 

Seksualny Klucz do Kobiecych Emocji.
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III. Rola uszu w seksieIII. Rola uszu w seksie

Wyobraź  sobie,  że  mówisz  kobiecie:  „Chcę  przemawiać...  do 

najgłębszej  części...  tego...  czym  naprawdę....  jesteś”.  Brzmi  to 

żałośnie,  zgoda?  Faktycznie  brzmi  żałośnie  –  dla  mężczyzn.  Dla 

kobiet  ten  rodzaj  języka  brzmi  poetycko  i  głęboko  erotycznie. 

Czytając tę książkę będziesz poznawał schematy i zasady pozwalające 

wzbudzać w kobietach pożądanie, bardzo szybko i jedynie za pomocą 

słów.

Dla uwodziciela najważniejszym i najbardziej dostępnym kobiecym 

organem seksualnym jest  ucho.  Aby móc dać  kobietom przeżycia, 

o których  skrycie  fantazjują,  aby  móc  czynić  je  niewiarygodnie 

pobudzonymi  i  podatnymi  na  erotyczne  bodźce  w niewiarygodnie 

krótkim czasie  –  aby  móc  uzyskać  od  nich  to,  czego  pragniesz  – 

nauczysz się stosować słowa w całkiem nowy sposób. 

Niektóre z rzeczy, które będziesz mówił,  wydadzą Ci się po prostu 

śmieszne. Będziesz je jednak mówił, bowiem nauczysz się, że rzeczy 

brzmiące śmiesznie i absurdalnie dla mężczyzn, dla kobiet potrafią 

brzmieć niesamowicie wprost erotycznie.

Działa to w ten sposób: ucho, poprzez to, co jej mówisz, sprawia, że 

cała ona staje się podniecona – albo dzięki obrazom w jej wyobraźni, 

albo  dzięki  fizycznym  wrażeniom,  które  odczuwa.  Czy  oznacza  to 

częste  powtarzanie  rzeczy  w  rodzaju:  „Naprawdę  bardzo  Cię 
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kocham”?  Wcale  nie,  mówienie,  że  kochasz,  pragniesz,  chcesz  się 

ożenić  itd.,  ma  bardzo,  ale  to  bardzo  niewiele  wspólnego  z  tym, 

o czym tu mówimy.

Spójrzmy na to przez chwilę w naukowy sposób. Otóż w badaniach 

mózgu  przeprowadzonych  za  pomocą  rezonansu  magnetycznego 

dotyczących rozumienia języka mówionego przez kobiety i mężczyzn 

wyszła na jaw jedna bardzo interesująca prawidłowość. Okazało się, 

że  kobiety  do  zrozumienia  języka  używają  zasadniczo  obu  półkul 

mózgowych,  podczas  gdy  mężczyźni  tylko  jednej,  lewej,  która 

odpowiada za logikę. Z czego wynika, że kobiety analizują mowę nie 

tylko  jak  mężczyźni,  czyli  za  pomocą  logiki,  ale  także  od  razu 

włączają w to emocje.

Kobiety nie interpretują słów wyłącznie w sposób logiczny, lecz także 

przeżywają je uczuciowo.

Mężczyzn podnieca obraz – kiedy widzą albo sobie wyobrażają nagą 

kobietę  (albo,  w  niektórych  przypadkach,  nagiego  mężczyznę). 

W kobietach pożądanie rozbudzają  słowa,  które wprawiają  kobiety 

w odpowiedni nastrój, w którym dopiero przeżycie takie, jak widok 

nagiego mężczyzny lub jego wyobrażenie, budzi podniecenie. Kiedy 

ten  fakt  zrozumiesz,  i  kiedy  nauczysz  się  stosować  odpowiednie 

słowa  na  specjalne  sposoby,  wzbudzanie  w  kobietach  pożądania 

stanie  się  bardzo,  bardzo  łatwe  –  tak  łatwe,  jak  wzbudzanie 

pożądania w mężczyźnie poprzez pokazanie mu ładnej dziewczyny 

powoli zdejmującej ubranie.
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Nauczenie  Cię,  jak  konkretnie  masz  słów  używać,  aby  rozbudzać 

kobiece namiętności jest właśnie celem i treścią tej książki.

Powtórzmy raz jeszcze...

Mężczyźni muszą tylko zobaczyć niezbyt paskudną nagą kobietę, aby 

poczuć seksualne podniecenie. Wtedy pragną wziąć sprawę w swoje 

ręce i mieć stosunek z tą kobietą, najlepiej od razu i na miejscu.

Kobiety  czują  się  wprawdzie  podniecone  widząc  atrakcyjnego 

nagiego mężczyznę, podnieca je także myślenie o seksie, ale potem 

zaczyna  działać  inny  proces.  Zaczynają  rozważać  wiele  możliwych 

konsekwencji  ulegnięcia  tym  żądzom,  takich  jak  ryzyko  ciąży, 

zniszczenie  dotychczasowych  związków  i  tak  dalej.  Czują  więc 

podniecenie, ale potem przychodzą im do głowy różne związane ze 

stanem podniecenia  myśli,  które  dość  łatwo mogą  to  podniecenie 

zneutralizować.

Kobiety mają bowiem uczucia na temat uczuć oraz uczucia na temat 

uczuć  na  temat  uczuć  i  te  uczucia  na  szczycie  hierarchii  –  czyli 

złożone  uczucia  na  temat  prostszych  uczuć  –  są  tymi,  które 

najbardziej się liczą, tymi od których zależy, czy wejdą do Ciebie na 

górę, aby napić się kieliszek wina, czy czegoś tam.

Weźmy  na  przykład  sytuację,  gdy  ręka  mężczyzny  muska  kobiece 

ramię.  Fizycznymi  wrażeniami  jest  ciepło  i  dotyk  na  skórze.  Te 

wrażenia  mogą  ją  podniecać.  Dodatkowo,  poza  czysto  fizycznym 

wrażeniem ciepła i  fizycznym wrażeniem podniecenia – w postaci 
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przyspieszonego  pulsu,  skoncentrowanej  uwagi,  zwiększonego 

napięcia mięśniowego – ta kobieta może także poczuć podniecenie 

w sensie  emocji.  To  emocjonalne  podniecenie  może  z  kolei 

prowadzić  do  powstania  pewnych  erotycznych  pragnień.  Które 

z kolei mogą prowadzić do chęci większego emocjonalnego „otwarcia 

się”.  Pragnienie  emocjonalnego  otwarcia  się  może  prowadzić  do 

pragnienia  otwarcia  się  fizycznie.  To  z  kolei  mogłoby  przywołać 

wspomnienia  dawniejszych  wydarzeń  tego  rodzaju.  Co  mogłoby 

z kolei wywołać uczucie wstydu, który mógłby prowadzić do poczucia 

winy,  prowadzącego z  kolei  do poczucia bezsilności,  który  mógłby 

spowodować uczucie gniewu.

Jeśli to gniew jest tym uczuciem, do którego wiodą wszystkie inne 

uczucia,  będzie  on  miał  pierwszeństwo  przed  tymi  „prostszymi” 

odczuciami, takimi jak seksualne pożądanie. Abstrakcyjne wartości 

i emocje  tej  kobiety  zniwelują  przyjemność  płynącą  z  fizycznego 

bodźca, mogąc ten bodziec uczynić nawet po prostu przykrym. Jeśli 

takie  zjawisko  nastąpi,  to  nieświadomie  i  niechcący  tę  kobietę 

rozzłościsz albo w inny sposób zniechęcisz ją do siebie.

Uczucia  większości  mężczyzn  nie  są  ani  w  przybliżeniu  tak 

skomplikowane.

Podczas  gdy  męska  seksualność  jest  najintensywniej  napędzana 

fizycznymi  odczuciami,  seksualność  kobieca  jest  napędzana 

fizycznymi  odczuciami  zmieszanymi  z  odczuciami  na  temat  tych 
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odczuć  –  czyli  emocjami.  Emocje,  choć  zakorzenione  w  ciele,  są 

kształtowane i kierowane przez słowa.

Teraz  nadszedł  czas,  aby  od  przedstawienia  zasad  przejść  do 

konkretnych technik.

Powtórzenie materiału:

1. Mężczyźni i kobiety inaczej traktują przekazy słowne.

2. Mężczyźni i kobiety inaczej przetwarzają emocje.

3. Słowa wywołują w kobietach silne emocje.

4. Kobiety  z  reguły  przeżywają  długie  łańcuchy  emocjonalnych 

reakcji na każde konkretne fizyczne zdarzenie; emocje znajdujące 

się  pod  koniec  tego  łańcucha,  te  najbardziej  abstrakcyjne,  są 

z reguły  ważniejsze  dla  nich  od  fizycznego  zdarzenia  u  jego 

początku.

5. Przez  bardzo  specjalne  użycie  słów  można  szybko  wzbudzać 

w kobietach pożądanie.
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