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1. Rozmowa z moją sąsiadką na NK, którą widziałem kilka razy w pewnym pubie.

JA: Sąsiadka, a gdzie masz fotkę jak pijesz piwko w XXX hm ?

ONA: a sąsiadka takich zdjęć nie daje na nk hehe^^ bo później mówią ze alkoholiczka ze mnie

JA: co Ty mówisz,  aż tak browary lubisz? hmmm ja jestem uzależniony od lecha. Lech to nie grzech heh... w 

sumie to często przebywasz w tym XXX. Tak to się zaczyna browary..imprezy...

ONA: Dziennie bywałam .. ale teraz już nie .. nie pije już tak jak kiedyś nie umie po ostatniej imprezie  3 dni do 

siebie dochodziłam hehe^^ no ja tez zawsze był tylko lech  

JA: ahaaa nie no ja tyle nie pije ...myślałem, ze mnie porwiesz na browara , ale skoro już nie pijesz...

ONA: to ty mnie powinieneś porwać nie ja Cb hehe ;* no jeszcze mogę się coś tam napić  

JA: Ja Ciebie???  Hmm wiesz myślałem, ze jesteś kobietą, która lubi wyzwania. Hm.....chyba jeszcze nikt nie rzucił  

Ci takiego wyzwania, więc myślę , że nie dałabyś rady  

ONA: co ja bym nie dala?... jeszcze mnie nie znasz widocznie. No ja jeszcze nikogo na piwo nie zapraszałam ,no 

ale ok  kiedy idziemy? ;*

Zobaczcie jak ją sprowokowałem, następnie rzuciła ST. Dostałem buziaka i  mimo, ze już nie pije może się jeszcze 

napić –IOI. Następnie odbiłem jej ST jednocześnie rzuciłem wyzwanie i kolejny raz sprowokowałem. Efekt sami 

widzicie 

2. Rozmowa na gg z pewną dziewczyną 

Ja 23:05:12

haloo???

Ja 23:05:20
nie uwierzysz co dziś widziałem:D

Anka 23:05:32
hej co się stało??

Ja 23:05:38
Słuchaj

Ja 23:05:44
jadę dzisiaj sobie do xx



Ja 23:06:00
i tam kolo dworca kolejowego

Ja 23:06:06
jest taki duży bilbord

Ja 23:06:10
kojarzysz??

Anka 23:06:26
wiem gdzie to jest

Ja 23:06:29
Noo

Ja 23:06:33
i wyobraź sobie

Ja 23:06:38
jadę i patrze

Ja 23:06:51
a tam na Tym bilbordzie pisało......

Ja 23:07:09
ze masz jutro wolny wieczór

Ja 23:07:29
skąd oni takie rzeczy wiedza??

Anka 23:07:31
Hehehheheehe

Anka 23:07:37
bardzo śmieszne

Ja 23:07:39
:>

Anka 23:07:39
no wiesz

Anka 23:08:00
ładnie mnie wkręcasz

Ja 23:08:05
Poważnie

Ja 23:08:13
i był zapisany nawet Twój numer

Ja 23:08:23
to ja łapię za słuchawkę…

Ja 23:08:28
tzn za telefon;p

Anka 23:08:40
hehehee ładne jaja sobie robisz

Ja 23:08:42
i zaczynam wbijać numer



Ja 23:08:53
ale coś mnie tchnęło i pomyślałem sobie

Ja 23:09:07
przecież wszyscy teraz do niej wydzwaniają;/

Ja 23:09:26
no i postanowiłem ze napisze na gg:D

Ja 23:09:28
;D

Anka 23:09:51
a to jakiś nowy bajer jest tak?? bo nie słyszałam jeszcze

Ja 23:10:17
bajer?

Ja 23:10:30
czy ja wyglądam na podrywacza??;/

Anka 23:10:44
no nie wiem sama

Anka 23:10:46


Ja 23:11:07no więc wybieram się jutro na gorąca czekoladę, a skoro masz wolny wieczór to mogłabyś mi 

dotrzymać towarzystwa kolo 18?

Anka 23:11:44

hehe, możemy się wybrać 

3. Kolejny sposób, ale tym razem wykorzystałem to, że dziewczyna mieszkała blisko 
mnie. Nie wkleję wam tej rozmowy, bo po prostu jej już nie mam.
Sposób jest bardzo prosty.

1. Rozmawiasz z dziewczyną, po czym pytasz ją, jak sobie zaplanowała dalszą cześć dnia?

2. Dziewczyna odpowiada ze nudy, nic nie robi itd.

3. Mówisz: „słuchaj idę do kuchni zrobię sobie coś do jedzenia będziesz jeszcze na gg, będę za 20 minut?”

4. Skoro nie ma planów odpowie za pewne , „że będzie”. 

5. Zostawiasz gg włączone, po czym ubierasz się i idziesz do niej.

6. Dzwonisz do drzwi. Ona otwiera zaskoczona i mówisz „cześć porywam Cię…dam Ci 15….no dobra 20 minut 

żebyś mogła się przygotować 



4. Przykład na tzw. Pewniaka.
Dzwonicie do dziewczyny lub piszecie na gg

1. „Cześć, gdybyś miała możliwość wybrać się w jakieś ciekawe miejsce w miłym towarzystwie, to czy coś by Cię 

dziś przed tym powstrzymało?”

2. Tutaj jej odpowiedzi mogą być różne np. „zależy gdzie i z kim” itd.

3. Twoim zadaniem jest nie zwracać uwagi na je pytania, ponieważ to Ty zadałeś jej pierwszy pytanie np. 

odbijasz tak:

„Słuchaj nie odpowiada się pytaniem na pytanie. Napisałem (powiedziałem), że z fajnym facetem w fajne 

miejsce..”

4. Powinna teraz odpowiedzieć twierdząco, „że raczej by poszła” itd.

5. Mówisz: „super w takim razie jestem u Ciebie o 18 (daj jej trochę czasu na przygotowanie się) do zobaczenia 

pa”  i rozłączasz się! 

6. Jeżeli dziewczynie to się nie spodoba zapewne da Ci znać na komórkę smsem. Jeżeli nie da to znaczy, że 

wszystko jest po Twojej myśli 

Sprawdź i napisz jak CI poszło:
alpha1982@tlen.pl
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