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Podryw w Internecie 

Twoim nadrzędnym celem  jest  interakcja  w  prawdziwym  świecie  i  o 
wiele łatwiej jest poznać wartościową dziewczynę oraz zdobyć jej zaufanie w 
prawdziwym świecie niż w świecie wirtualnym. 

Jednakże Internet staje się dzisiaj, co raz bardziej powszechnym miejscem 
poznawania się ludzi. Wiele szczęśliwych par, poznały się właśnie w Internecie. 

Internet ma swoje wady i zalety, można w nim spotkać bardzo różnych 
ludzi. W wirtualnym świecie, można poznać wiele inteligentnych i atrakcyjnych 
kobiet,  które  mają  dosyć  napalonych  facetów,  którzy podchodzą  do  nich  w 
barach i klubach. Znajomi tych kobiet są zbyt nieśmiali albo mają ich po prostu 
mało lub nie utrzymują z nimi kontaktu, przez co poznają bardzo mało nowych 
ludzi i od dłuższego czasu są same. 

Internet  jest  dla  takich  kobiet  świetnym  rozwiązaniem,  ponieważ 
zakładają sobie profil,  a potencjalni kandydaci sami się zgłaszają – masowo. 
Oczywiście z jeszcze bardziej kretyńskimi tekstami niż w rzeczywistości. 

Konkurencja  w  Internecie  jest  bardzo  duża,  dlatego  jeszcze  bardziej 
musisz skupić się na tym, żeby być innym, wyróżnić się z tłumu klonujących te 
same teksty facetów i sprawić, żeby kobieta skupiła się na Tobie. 

Codziennie setki kobiet logują się do portali randkowych, żeby uruchomić 
dodatkowe źródło poznawania nowych ludzi. Kobiety są wytrwałe i cały czas 
walczą  i  szukają  swojej  drugiej  połówki.  Nie  tak  jak  niektórzy  mężczyźni, 
którzy  wolą  zamknąć  się  w  swoim  domu  z  piwem  i  swoim  PlayStation, 
wmawiając sobie, że nie mają szczęścia w miłości. 

Zachęcam Cię, abyś nie pozbawiał się możliwości poznawania kobiet w 
dodatkowy, wymagający o wiele mniej wysiłku sposób, jakim jest poznawanie 
kobiet przez Internet. Można by napisać kolejną książkę na temat internetowego 
podrywu, jednak ograniczę się tutaj  do najważniejszych zasad internetowego 
podrywu, które możesz wprowadzić w życie od zaraz.

UWAGA!  To,  że  dostaniesz  tutaj  parę  sztuczek  na  temat  tego,  jak 
podrywać w Internecie nie oznacza, że masz się do niego ograniczać. Niech 
Internet  będzie  tylko  dodatkiem,  który  będzie  wspierał  Twój  rozwój  i 
interakcje  z  kobietami.  Nigdy  nie  wiadomo  gdzie  spotkamy  potencjalną 
kandydatkę na dziewczynę.   
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Poznawanie w Internecie – wady i zalety

Wady: 

• Główną wadą poznawania się przez Internet jest to, że od samego 
początku kobieta myśli, że jesteś psychopatą albo kimś, kto może 
być dla niej zagrożeniem. Nie dziwię się, nigdy nie wiadomo, na 
kogo trafisz. Zdobycie zaufania kobiety, żeby się z Tobą umówiła 
jest tutaj największym wyzwaniem. Lubię odwracać sytuację i w 
jednej z pierwszych wiadomości napisać do kobiety coś w stylu: 

„Fajnie się z Tobą gada, ale czy na pewno nie jesteś jednym z tych 
facetów, którzy podszywają się pod kobiety? Wiesz, nie chciałbym 
Cię spotkać i zobaczyć kogoś innego niż na zdjęciu,  przeżyłem 
parę  historii,  o  których  nawet  nie  chcesz  słyszeć.”

Pokazujesz w ten sposób, że rozumiesz obawy kobiety i sam masz 
podobne. 

• Druga  wada  jest  taka,  że  atrakcyjna  dziewczyna  dostaje 
codziennie  dziesiątki,  a  często  setki  wiadomości  prywatnych. 
Musi jej się naprawdę niedobrze robić, gdy każdy facet jak klon, 
pisze  do  niej  to  samo:  „Piękna;  śliczna;  poklikamy;  poznamy 
się…” nie wiem, na co oni się łudzą. W każdym razie musisz się 
umiejętnie wyróżnić z tej bandy klonów i pokazać, że jesteś inny i 
lepszy. 

• Wiem,  że  kobiety  również  zakładają  czasem konta,  żeby tylko 
podpompować swoje  ego,  więc  jeśli  kobieta  nie  jest  chętna  na 
spotkanie z Tobą w ciągu 5 emaili, to sobie odpuść, bo zmarnujesz 
niepotrzebnie  sporo  czasu  na  kogoś,  kto  od  początku  nie  miał 
zamiaru się z nikim umawiać. 

Zalety: 

• To, że jest duża konkurencja ze strony facetów, którzy piszą do 
kobiet  te  samo,  nudne  i  tępe  teksty  oznacza,  że  masz  świetną 
okazję  nie  być  jednym  z  nich  i  sprawić,  że  kobieta  naprawdę 
poczuje, że jesteś kimś ponad tym całym marazmem. Jeśli wiesz, 
co robisz, łatwo się wyróżnisz. 
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• Możesz całą interakcję z kobietą prowadzić w zwolnionym tempie 
i zastanowić się nad każdym słowem, jakie do niej piszesz. 

• Możesz podrasować nieco swoją osobowość. Na przykład wrzucić 
zdjęcie ze wspinaczki górskiej i sprawić wrażenie rozrywkowego 
faceta, nawet, jeśli była to jedyna wspinaczka w Twoim życiu.

• Masz właściwie nieograniczone możliwości,  jeśli chodzi o ilość 
poznawanych kobiet. Będąc na kursie tańca czy szkoleniu, ilość 
kobiet wokół Ciebie, które możesz poznać zamyka się w liczbie 
kilkanaście do kilkadziesiąt maksimum. W Internecie wybierasz z 
pośród setek, a nawet tysięcy kobiet  w promieniu 20 kilometrów 
od Twojego miejsca zamieszkania. 

• Możesz wybierać dokładnie takie kobiety, jakie Ci się podobają, 
wybierając  w  opcjach  wyszukiwania  wiek,  wzrost,  czy  pali 
papierosy,  czy  lubi  alkohol,  kolor  włosów,  oczu,  wyznanie, 
poglądy itp. 

Najlepsze strony do poznawania kobiet

• Fotka.pl   – najpopularniejszy portal randkowy można powiedzieć. 
Można  na  nim  spotkać  wiele  ciekawych  kobiet,  jednak  bądź 
ostrożny, ponieważ spotkasz też tam wiele kobiet, które tego nie 
biorą na poważnie i są z góry na nie, wiele fałszywych profili oraz 
tzw.  Emo,  zbuntowanych  nastolatek,  albo  dzieci  Neostrady. 
Sugerowałbym skupić się na poniższych portalach,  gdzie ludzie 
traktują się poważnie. 

• Sympatia.pl   –  tutaj  sytuacja  wygląda  o  wiele  lepiej. 
Doprowadzenie  do  spotkania  na  tym  portalu  jest  o  wiele 
łatwiejsze, dziewczyny o wiele częściej same będą odzywać się do 
Ciebie albo wysyłać Ci oczko albo zaczepi Cię za pomocą jednej z 
dostępnych opcji. Jakość i prawdziwość dziewczyn na tym portalu 
jest o wiele wyższa. 

• Edarling.pl   – ostatnio reklamowany portal randkowy, na którym 
również nie przesiadują ludzie dlatego, bo nie mają co robić, tylko 
naprawdę chcą poznać kogoś wartościowego. 
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• Przeznaczeni.pl  –  świetny  portal  dla  ludzi  z  wartościami,  jeżeli 
jesteś katolikiem i szukasz porządnej dziewczyny, to ten portal jest 
świetnym  miejscem  na  znalezienie  kogoś,  kto  w  przyszłości 
chciałby założyć rodzinę i zawrzeć związek małżeński. 

• Facebook.pl   oraz  Myspace.com –  jest  świetnym  miejscem  do 
poznawania  kobiet.  Mówi  się,  że  portale  społecznościowe  są  o  wiele 
lepszym miejscem do poznawania kobiet niż portale randkowe, ponieważ 
nie  ma  narzuconej  ramy,  że  piszecie  tylko  w jednym celu,  jakim jest 
poznanie  partnera.  Poza  tym  zaufanie  jest  także  o  wiele  większe, 
ponieważ na profilu masz znajomych, komentarze, wpisy i wyglądasz jak 
normalny człowiek, który istnieje i prawdopodobnie wygląda tak, jak na 
zdjęciach. Podejrzenia kobiety, że jesteś jakimś psycholem bez zdjęcia z 
przeciętnego portalu randkowego, który może się podszywać pod kogoś 
innego spada praktycznie do zera.  Nie polecam naszej-klasy,  ponieważ 
zrobiła  się  z  niej  kolejna  fotka.pl  i  zbyt  wielu  frajerów  szuka  tam 
szczęścia  u  kobiet.  Jednak,  jeśli  Twój  profil  i  wiadomości  pisane  do 
kobiet  są  inne  niż  wszystkie,  to  nie  ma  znaczenia,  na  jakim  portalu 
jesteś… i tak się wyróżnisz i możesz odnieść sukces. Kobiety, które mają 
odblokowane  galerie  zdjęć  na  swoich  kontach  nie  mają  ich 
odblokowanych  przez  przypadek.  One  chcą,  żeby  jak  najwięcej  osób 
widziało  ich  profil,  a  nóż  odezwie  się  do  nich  wyśnionych  „książę  z 
bajki”. 

Twój profil 

Twój  profil  jest  Twoją  wizytówką  oraz  pierwszym  wrażeniem,  jakie 
wywierasz na oglądającej go osobie. Pierwsze wrażenie możesz wywrzeć tylko 
raz, a zdjęcia profilowe to ponad 80% sukcesu. Jeżeli nie zamieścisz na swoim 
profilu zdjęć, na których wyglądasz najlepiej jak tylko możesz, to zapomnij o 
zdobyciu zaufania i umówieniu się na randkę z jakąkolwiek kobietą. 

Twoje zdjęcia profilowe są najważniejszym elementem Twojego profilu. 
W  celu  upewnienia  się,  że  wyglądasz  na  nich  atrakcyjnie,  weź  najlepsze 
zdjęcia,  jakie  masz  (co najmniej  20)  i  zapytaj  się  zaufanej  koleżanki,  które 
według niej  są  najlepsze.  Zapytanie  kobiety o opinię  jest  tutaj  dość  istotne, 
ponieważ  kobiety  zwracają  uwagę  na  szczegóły  i  doradzą  Ci,  co  można 
poprawić. 
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Drugim  prostym  sposobem  na  wybranie  najlepszych  zdjęć  jest 
zamieszczenie swoich zdjęć na portalu typu  HotOrNot, gdzie ludzie oceniają 
Twój wygląd w skali od 1 do 10. Nie wiem jaki jest polski odpowiednik tego 
portalu, o ile w ogóle jest. Jeśli zdecydujesz się na amerykański to nawet lepiej,  
ponieważ będziesz tam bardziej anonimowy. 

Nie bierz sobie 1 albo 2 do serca, ponieważ nieraz dzieciaki klikają w 
najniższe oceny, bo nie mają, co robić. Jedno z moich zdjęć, jakie zamieściłem 
na portalu HotOrNot.com otrzymało średnią 3 podczas gdy kolejne 8. Ta sama 
osoba, tylko troszkę inne zdjęcie, a zupełnie inne rezultaty. 

Jakich zdjęć na pewno nie umieszczać

Nie  umieszczaj  daremnych  zdjęć,  na  których  przechwalasz  się 
czymkolwiek lub pokazujesz to, co każdy inny facet. Zamieszczając zdjęcia, 
które zaraz Ci opiszę, zachowujesz się jak zakompleksiony dzieciak albo facet, 
który nie ma swojego życia.

Rodzaje  zdjęć,  które  odpychają  i  śmieszą  kobiety oraz  zabijają  Twoje 
szanse u kobiet: 

• Zdjęcia z własnym samochodem lub jakimkolwiek samochodem – 
chwalenie  się  czymkolwiek  jest  odpychające  dla  kobiet  i 
komunikujesz  tym,  że  chcesz  ukryć  tym  swoje  kompleksy. 
Obojętnie  czy masz nowiutkie  audi  czy stare  bmw, kobiety nie 
interesuje, czym jeździsz i nie dodadzą Ci za to punktów. Chyba, 
że interesują  Cię tzw.  blachary lub kobiety,  które lecą tylko na 
pieniądze. 

• Zdjęcia bez koszulki – nie wiem, jakie masz podejście do kobiet, 
które wrzucają na swój profil zdjęcia, gdzie mają prawie całą dupę 
czy cycki  na  wierzchu.  We mnie  nie  wzbudzają  zaufania  i  nie 
takiej  dziewczyny  szukam.  Jeśli  pokazujesz  swoją  goliznę, 
oddajesz za darmo dar, jakim jest możliwość podziwiania Twojego 
ciała.  Zostaw to  na  później  i  nie  upubliczniaj  swojej  sylwetki. 
Kobietom się to nie podoba i jest to dla nich śmieszne. Poza tym, 
sprawiasz w ten sposób wrażenie zapatrzonego w siebie mięśniaka 
– niezbyt bystrego przy okazji. 
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• Zdjęcia  z  jedną  kobietą  –  to  wygląda  jakby  to  była  Twoja 
dziewczyna i wzbudza w dziewczynie brak zaufania. Fotografując 
się  w  towarzystwie  jednej  kobiety  (zdjęcia  typu:  z  siostrą, 
kuzynką, koleżanką) wyglądają jakbyś chciał ukryć fakt, że jesteś 
sam i chcesz na siłę pokazać, że masz jakąś kobietę u swego boku. 
Bez sensu. Co innego, jeśli masz na zdjęciu dwie i więcej kobiet. 
Wtedy budujesz dowód społeczny i pokazujesz, że jesteś lubiany 
przez kobiety. 

Oczywiście  zdjęcia  z  hostessami  czy  przypadkowymi 
dziewczynami  odpadają.  To  mają  być  zdjęcia  z  prawdziwymi 
koleżankami, gdzie widać, że się świetnie bawicie, znacie się i te 
kobiety Cię lubią. 

• Samotne zdjęcia przed lustrem lub w domu, robione z własnej ręki 
–  komunikat:  „Jestem  samotnikiem,  który  nie  ma  ciekawego 
życia,  nie  wychodzę  z  domu oraz  nie  mam znajomych,  którzy 
mogliby mi zrobić zdjęcie”. Same negatywy. Unikaj takich zdjęć.  

Jakie powinno być Twoje zdjęcie

Powinieneś  wrzucić na swój  profil  dwa profesjonalne zdjęcia.  Możesz 
wybrać  się  do  znajomego  fotografa  na  małą  sesję  albo,  jeśli  chcesz 
zaoszczędzić, to umów się kiedyś z koleżanką albo kumplem i niech Ci zrobi 
parę fotek w ciekawym miejscu. 

Wrzuć jedno zdjęcie,  gdzie  jesteś elegancko ubrany.  Wtedy wyglądasz 
męsko i pokazujesz, że masz styl, i jesteś osobą reprezentatywną. To bardzo 
ważne  dla  kobiety,  jak  się  prezentujesz,  ponieważ  ona  nie  chce  się  najeść 
wstydu, jeśli będzie musiała Cię kiedyś przedstawić znajomym. 

Drugie zdjęcie ma przedstawiać Twoją rozrywkową stronę i pokazywać 
jak  robisz  coś  ciekawego  lub  budzącego  zaufanie.  Może  to  być  zdjęcie  z 
wycieczki z jakiegoś egzotycznego miejsca albo jak się  bawisz z psem. Jak 
jesteś na spacerze albo rowerze. Pamiętaj, żebyś na zdjęciu widoczny był Ty, 
najlepiej cała sylwetka. Najlepiej, żebyś był na tym zdjęciu SAM, żeby kobieta 
nie  musiała  się  zastanawiać,  która  osoba  to  Ty.  Oczywiście  twarz  również 
widoczna, najlepiej pogodny wyraz twarzy, zrelaksowany uśmiech.
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Twój opis

Dwa największe błędy przy pisaniu swojego profilu

• Nie pozostawiaj miejsca na opis pustego – to świadczy o tym, że 
nie masz nic ciekawego do powiedzenia na swój temat. Pisanie, że 
ciężko o sobie pisać albo, że jak Cię pozna, to się przekona jest 
równie bezsensowne. Co pisać powiemy sobie za chwilę. 

• Nie pisz w opisie historii swojego życia ani nie wyjawiaj o sobie 
dużej ilości informacji – masz pozostawać tajemnicą i poznawać 
się  z  kobietą  na  żywo.  Masz  ją  zaciekawić  krótkim  opisem, 
atrakcyjnymi  zdjęciami  i  wyróżniającymi  się  wiadomościami. 
Jeśli kobieta może się wszystkiego o Tobie dowiedzieć, czytając 
Twój  profil,  to,  po  co miałaby się  z  Toba spotykać… Ona już 
wszystko wie i ma Cię dosyć jeszcze zanim Cię poznała. 

Co napisać o sobie na swoim profilu

Na swoim profilu  napisz o sobie dwa,  trzy krótkie  zdania,  które mają 
zachęcić kobietę do dalszego poznania Ciebie. Na początku napisz, co cenisz w 
kobietach oraz coś, co najbardziej lubisz robić. 

Przykład: 

„ Szukam pozytywnie nastawionej do życia dziewczyny, która będzie się  
śmiała  z  moich  niewyszukanych  żartów.  Spotkajmy  się  na  krótkiej  kawie  i  
sprawdźmy  czy  dam  radę  Cię  rozśmieszyć.  Na  co  dzień  uwielbiam  rzucać  
frisbee mojemu psu – Funflowi, a gdy mam kilka dni wolnego, to wybywam w  
góry, żeby się zrelaksować i odpocząć od cywilizacji.” 

Początek możesz zostawiać taki sam, napisz, jakie cechy charakteru są dla 
Ciebie  ważne  u  kobiety  i  zawrzyj  to.  Np.  że  szukasz  zabawnej,  otwartej, 
inteligentnej, niekonfliktowej dziewczyny, którą będziesz w stanie rozśmieszyć. 
To bardzo ważne, żeby kłaść nacisk na pozytywy, optymizm i humor. Zaznacz, 
że masz poczucie humoru i lubisz się śmiać albo jeszcze lepiej zawrzyj humor 
w jednej z Twoich wypowiedzi. 
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Następnie dorzuć dwa zdania na temat tego, co najbardziej lubisz robić i 
sprawia  Ci  najwięcej  frajdy.  Tylko  niech  to  będzie  coś  ambitniejszego  niż 
granie w gry komputerowe albo wypad na piwo ze znajomymi.

Co napisać do kobiety w pierwszej 
wiadomości

W pierwszej wiadomości najistotniejsze są dwie rzeczy:

1. Nie pisz tego, co piszą do niej pozostałe setki mężczyzn, którzy nie 
mają  u  niej  najmniejszych  szans.  Możesz  nawet  pokusić  się  o 
założenie żeńskiego profilu, a następnie poczytaj, jakie teksty będą Ci 
wysyłać mężczyźni. Ciekawe czy jakikolwiek z nich wzbudzi Twoje 
zainteresowanie i jako kobieta miałbyś ochotę odpisać. Podejrzewam, 
że nie.

2. Następnie napisz do kobiety o czymś, co zwróciło Twoją uwagę w jej 
profilu, POZA jej wyglądem. Kobiety pragną być podziwiane za coś 
więcej niż tylko ich wygląd.  Skup się na jej  osobowości i cechach 
charakteru, które przychodzą Ci do głowy, gdy patrzysz na jej zdjęcia 
i  czytasz  opis.  Oczywiście  masz  czytać  opisy,  tam masz  mnóstwo 
tematów do rozmowy z kobietą i będziesz jedynym facetem na 100, 
który czyta opisy i wyciąga z nich wnioski. 

Odnośnie  pierwszego  punktu,  czyli  czego  NIE  pisać…  wszelkiego 
rodzaju oklepane teksty w stylu: chce Cię poznać, poklikamy, podobasz mi się,  
to  mój  numer,  podaj  swoje  gg/telefon,  śliczna,  piękna,  zakochany itp.  itd. 
odpadają, jest to wykluczone i kobiety nawet nie otwierają wiadomości, które 
się tak zaczynają.

Takie teksty są dziecinne i mało kreatywne. Równie dobrze możesz tak 
wysyłać  do  każdej.  Z  resztą  wysyłanie  tej  kreatywnej  wiadomości  do 
wszystkich kobiet również nie podziała, ponieważ kobieta jest w stanie łatwo 
wyczuć,  czy  jest  to  wiadomość,  którą  wysyłasz  wszędzie  czy  wysłałeś  jej 
wiadomość  skomponowaną  specjalnie  do  konkretnej  kobiety.  Większość 
mężczyzn kończą swoją przygodę z internetowym podrywem po maksymalnie 
3 miesiącach. Dlaczego? Z powodu braku rezultatów. Nie dziwię się. 
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Jak napisać pierwszą wiadomość

Jak już sobie powiedzieliśmy, musisz w każdej wiadomości, do każdej 
nowej kobiety, napisać coś, co odnosi się tylko do niej. Nie może dziewczyna 
mieć  podejrzeń,  że  wysyłasz  tą  samą wiadomość do każdej,  bo  poczuje  się 
wtedy tania i nie warta większej uwagi. 

Pisząc do każdej  dziewczyny,  skup się  na jej  osobowości.  Wiadomość 
powinna być krótka,  2 do maksymalnie 4 zdania. Nie chcesz tracić za dużo 
czasu na kogoś, kogo nie znasz, nie wiadomo czy odpisze ani pokazywać, że 
jesteś tak zdesperowany, że piszesz elaboraty w pierwszej wiadomości. 

Konstrukcja pierwszej wiadomości: 

1) Początek: Napisz, że coś zwróciło Twoją uwagę i zaznacz, że przeczytałeś 
jej profil: 

„  Hej,  przeglądając/czytając  Twój  profil,  coś  przykuło  moją  
uwagę…”

 

 a  następnie  napisz coś,  co jest  charakterystyczne  w jej  opisie  lub 
zdjęciach. Tylko nie to, co jest banalne i każdy to widzi na pierwszy 
rzut oka. Masz być inny. 

Jeśli na przykład widzisz, że dziewczyna ma zdjęcia jak jest w 
górach  to  nie  pisz:  „  Widzę,  że  lubisz  góry”  albo  „(…)  lubisz  
podróżować?” bo na to każdy by wpadł. 

Napisz to inaczej. Np.

 „ Widzę, że jesteś osobą, która lubi podziwiać naturę, spędzając  
aktywnie czas!” 
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Pokazujesz  wtedy,  że  jesteś  kreatywny  i  skupiasz  się  na  jej 
osobowości a nie nudnych faktach. 

Pierwsze  zdanie  jest  najważniejsze,  ponieważ  jeśli  ono  nie 
przykuje uwagi kobiety,  to może nie otworzyć Twojej wiadomości. 
Dlatego już na wstępie bądź inny i skup się na jej osobowości: 

Przykład: Dziewczyna ma zdjęcie na motocyklu:

„Hej! Przez to zdjęcie na motocyklu, sprawiasz wrażenie osoby,  
która lubi adrenalinę oraz lubi poznawać nowe rzeczy.” 

Pisanie tego typu wiadomości to tzw. truizmy, czyli stwierdzenia 
o  drugiej  osobie,  które  są  Twoimi  przypuszczeniami,  ale  są  tak 
ogólne,  że pasują prawie do każdego. Są używane w horoskopach. 
Np. 

„ Jesteś osobą, która na początku podchodzi do nowopoznanych  
ludzi  z  dystansem i  dopiero  z  czasem pozwalasz  im  zdobyć  swoje  
zaufanie.”

Jest  to  truizm,  który pasuje  praktycznie  do każdego.  Pisanie  
i mówienie truizmów jest bardzo pomocne w poznawaniu ludzi, gdyż 
zaprasza  ich  do  konwersacji  na  swój  temat.  Czytając  horoskopy, 
możesz się w nich podszkolić.  

2) Zakończ wypowiedź zdaniem, że masz przeczucie, że jest interesującą osobą. 
Musisz podkreślić to, że czujesz, że kobieta ma do zaoferowania coś więcej 
poza wyglądem. Możesz nawet tak napisać. Np. „ Mam przeczucie, że masz  
interesującą osobowość.” 
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3) Zakończ  tzw.  „call  to  action”,  czyli,  zachętą  do  działania.  Napisz 
niezobowiązujące  zaproszenie  do  rozmowy  w  stylu:  „Pogadajmy”  albo: 
„Chcę  się  przekonać  czy  mam rację.” Albo:  „Sprawdźmy czy  się  mylę.” 
Dajesz  wtedy  kobiecie  zachętę  do  udowodnienia  Ci,  że  jest  taka  jak 
napisałeś. 

Przykłady pierwszej wiadomości:

• „Hej!  Przeglądając  Twój  profil,  coś  szczególnie  przykuło  moją  
uwagę. Patrząc na Twoje zdjęcia z siatkówki, wyglądasz mi na osobę,  
która lubi rywalizację i nienawidzi przegrywać. Czy to się zgadza?” 

• „Hej!  Przeglądając  Twój  profil,  coś  szczególnie  przykuło  moją  
uwagę.  Widzę,  że  jesteś  kreatywną  dziewczyną  i  masz  artystyczną  
duszę, czy mam rację?” 

Jak widzisz, te wiadomości są zdecydowanie inne niż wszystkie inne, 
jakie kobieta kiedykolwiek otrzymała. Masz się wyróżnić i zwrócić uwagę na 
jej osobowość zamiast wyglądu. 

Pamiętaj, że Internet, to gra liczb i nie każda kobieta odpisze nawet na 
najlepszą  wiadomość.  Jednak  personalizowanie wiadomości  i  pisanie  je  do 
konkretnej osoby zwiększa Twoje szanse na odpisanie dziesięciokrotnie. 

Jak doprowadzić do spotkania 

Spotkanie  z  kobietą  poznaną  przez  Internet  jest  Twoim  głównym 
CELEM. To jest najważniejsze. Masz się z nią umówić na kawę/herbatę na 45 

Bonus – Praktyczny Podryw W Internecie
©2011 Copyright for Polish edition by Netina.pl & Paweł Grzywocz – strona 14 z 18

http://netina.com.pl/
http://www.jak-poderwac-dziewczyne.pl/


http://www.jak-poderwac-dziewczyne.pl

minut – tak jak w rozdziale 5 pt. „Randki” w książce „Jak zdobyć dziewczynę”. 
Na żywo masz zobaczyć czy potrafisz ją rozśmieszyć i czy fajnie będzie się 
wam rozmawiało. 

Twoim cele NIE jest poznawanie kobiety przez Internet, e-maile, gadu-
gadu ani przez telefon. Masz w miarę szybko umówić się na spotkanie albo, co 
najmniej  złożyć  jej  propozycję  spotkania  i  zobaczyć  czy  ona  w  ogóle  jest 
chętna. Jeśli nie jest, olać ją i przestać tracić czas. Nie trać czasu na nieustanne 
e-mailowanie z kobietą, gdyż niektóre to robią, bo nie mają, co robić. 

Jak doprowadzić do spotkania? W następujący sposób. 

1) Wymieniasz  z  kobietą  3  do  5  e-maili  zabawnych  i  luźnych  emaili,  nie 
wyjawiając za dużo informacji o sobie. Masz być tajemniczy i niedostępny 
po to, żeby kobieta była zmuszona poznać Cię na żywo. Pisz w ogólny i 
zabawny sposób o swoich zainteresowaniach, ale jak najmniej. 

2) W trzecim, czwartym lub piątym e-mailu na końcu wiadomości napisz: 

„ Słuchaj, spotkajmy się w centrum na ulicy Warszawskiej przy wejściu  
do Macdonalda, żeby zobaczyć czy będzie się nam fajnie rozmawiało. W  
czwartek o 18… dasz radę?”  

I  zobacz  jak  zareaguje  i  czy się  zgodzi,  czy zaproponuje  Ci  najpierw 
rozmowę przez telefon albo gadu-gadu.  Jeśli  kobieta  ma obawy i  chciałaby 
najpierw pogadać przez telefon albo gadu-gadu, to zgódź się i odpowiedz jej na 
pytania, jakie ma do Ciebie, ale w sposób krótki i zabawny. 

Celem jest spotkanie, nie pozwalaj się jej poznawać przez telefon albo 
gadu-gadu, bo ułatwiasz jej zadanie i może Cię olać jeszcze zanim Cię spotka. 
Za każdym razem mów kobiecie, że jak chce się dowidzieć, to musi zaprosić 
Cię  na  kawę  i  zapytać  Cię  osobiście.  Po  maksymalnie  3  do  5  minutach 
rozmowy przez telefon lub gg, proponuj spotkanie i znikaj. 

Jeżeli kobieta nie akceptuje Twojego zaproszenia to znaczy, że masz do 
czynienia z kobietą, która karmi swoje ego i gada z Tobą dla samego gadania
i musisz ją olać, i szukać takiej, która się zgodzi. Nie trać czasu na dziesiątki 
maili i rozmów, po których i tak do niczego nie dojdzie. 

UWAGA! W  Internecie  kobieta  ma  prawo  odmówienia  Ci  podania 
numeru telefonu. Możesz o niego zapytać albo ona Ci zaproponuje, ale nie jest 
to  obligatoryjne.  Celem jest  spotkanie  i  możesz  się  z  nią  od razu  umówić, 
proponując  termin  mailowo  jak  w  przykładzie  powyżej.  I  dopiero  na 
spotkaniu  wymieńcie się swoimi numerami telefonu. 
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Po co kobieta miałaby dawać swój numer przez Internet komuś, kogo nie 
zna. Dlatego od razu proponuj spotkanie. Jeśli zapytasz po 3 do 5 e-mailach o 
numer telefonu, a kobieta nie poda, to również zaproponuj spotkanie. 

Jak szybko odpowiadać na e-maile

Tak jak w rozdziale „Telefon” głównej książki, w Internecie również nie 
chcesz  wyjść  na  kogoś,  kto  nie  ma  życia  i  jest  zbyt  dostępny.  Masz  być 
niedostępny i kobieta, która odpisała na Twoją wiadomość ma się zastanawiać, 
dlaczego nie odpisujesz od razu,  czy Ci się przestała podobać, czy poznałeś 
kogoś innego, ciekawe gdzie jesteś i co robisz, czemu się dzisiaj nie logowałeś. 

W przeciwieństwie do: samotny chłopak, nie ma, co robić, to siedzi przed 
komputerem i podrywa dziewczyny, porażka.

Odpowiadaj  na  e-maile  kobiet,  po co najmniej  2  dniach.  Odpisuj  po 
dwóch lub nawet trzech dniach. Oczywiście nie odpisujesz na e-maile w piątki 
oraz  soboty.  Wtedy  jesteś  zajęty  i  niedostępny  dla  świata.  Oficjalnie  masz 
wtedy 8 randek z króliczkami playboya, a w rzeczywistości możesz sobie robić 
porządki  w  szafie.  Dla  kobiet  w  piątki  i  soboty  jesteś  nieosiągalny.  W 
przeciwnym razie  wychodzisz  na  samotnika  bez  życia.  Kobiety  i  tak  są  w 
weekendy na imprezach, więc są zajęte.  

W piątki lub soboty możesz sobie segregować dokumenty albo odwiedzać 
swoją  babcię,  jednak  masz  być  niedostępny  dla  kobiet  i  sprawić,  żeby  się 
zastanawiały  gdzie  jesteś  i  co  robisz.  Może  masz  10  randek  i  nie  możesz 
odpisać.

Odpisując dopiero po najwcześniej 2 dniach masz także czas na pisanie z 
wieloma  kobietami  naraz.  Nigdy  nie  wiadomo,  która  będzie  naprawdę 
zainteresowana. 

Dzięki temu możesz na przykład umówić się na 45 minutowe spotkania z 
trzema kobietami pod rząd.  

- jedna na 17

- druga na 18

- trzecia na  19
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Musisz  poznawać  jak  najwięcej  kobiet,  bo  nie  wiadomo,  która  z  nich 
będzie  normalna,  spełniała  Twoje  oczekiwania  pod  względem  fizycznym  i 
osobowościowym i która miałaby potencjał na dziewczynę. 

Kobiety  robią  tak  samo  i  umawiają  się  wieloma  facetami,  gdy  są 
singlami. My mamy prawo robić tak samo. Oczywiście nigdy się tym nie chwal 
ani nie mów im o tym, że masz umówione jeszcze dodatkowe spotkania. 

Pamiętaj! Pierwsza randka to 45 minutowe sprawdzenie czy warto z tą 
dziewczyną umówić się na dłużej.  Następnie możesz przejść do spotkania z 
kolejną kobietą. 

Spotkania  kończysz  po  45  minutach  po  to,  żeby  pozostawić  kobietę 
spragnioną więcej, żeby czekała na kolejny telefon od Ciebie. A nie jak każdy 
inny desperat, który siedziałby z obcą dziewczyną 3 godziny, po czym kobieta 
stwierdza, że musi już iść, po czym nigdy więcej nie odbiera jego telefonów. 

Podsumowanie: Krok po kroku 

Krok 1:

- najważniejsze jest Twoje zdjęcie – wrzuć na swój profil 2 profesjonalne 
fotografie albo zdjęcia zrobione przez znajomego. Jedno eleganckie i jedno jak 
uprawiasz swoje hobby. 

Krok 2:

- zamieść na swoim profilu krótki opis – szukasz pozytywnej dziewczyny, 
która zrozumie Twoje poczucie humoru, w wolnych chwilach lubisz pływać i 
grać w golfa. 

Krok 3:

- w wiadomościach do kobiet skupiaj się na ich osobowości i na rzeczach, 
na  które  przeciętny  facet  nie  zwróci  uwagi  w  pierwszej  chwili.  Napisz,  że 
czujesz,  że  kobieta  ma  ciekawą  osobowość  i  chcesz  się  przekonać  czy  to 
prawda. 

Krok 4: 
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-  po 3 do 5 e-mailach proponuj spotkanie. Nie trać czasu na e-maile w 
nieskończoność. Sprawdź czy się spotka, jeśli nie, szukaj dalej. Podaj kobiecie 
dokładny czas i miejsce spotkania. W czwartek o 18 na ulicy X przy knajpce X. 

Krok 5: 

-  jeśli  kobieta  w  celu  zbudowania  zaufania  do  Ciebie  chce  najpierw 
pogadać przez telefon lub gadu-gadu, to pogadaj z nią przez nie dłużej jak 5 
minut,  odpowiedz  krótko  i  zabawnie  na  jej  pytania,  a  następnie  zaproś  na 
spotkanie. 

Pamiętaj, aby traktować Internet jako dodatkowe miejsce do poznawania 
kobiet i  treningu swoich umiejętności z kobietami, odczytywaniu ich gierek. 
Najlepiej jednak będziesz się rozwijał w interakcjach na żywo. Dlatego celem 
jest  poznawanie  kobiet  na  żywo,  a  Internet  to  taki  dodatek.  Gra  liczb.  Nie 
przejmuj się, jeśli kobiety nie odpisują, bo niektóre są tam tylko dla zabawy. 

Jeśli podobał Ci się ten mini poradnik albo Ci się nie podobał, albo masz  
jakiekolwiek uwagi lub pytania do niego. Pisz śmiało na adres: 

pawelgrzywocz@jakzdobycdziewczyne.pl      
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