MĘSKA SPRAWA: KOBIETA
GDY DWOJE LUDZI POSTANAWIA BYĆ RAZEM, ONA MA NADZIEJĘ, ŻE ON SIĘ ZMIENI, A ON –
ŻE ONA ZAWSZE POZOSTANIE TAKA SAMA. NAJCZĘŚCIEJ OBYDWOJE SIĘ MYLĄ.

Jednym gestem lub słowem możesz ostudzić najbardziej rozpaloną kobietę.
Każda kobieta jest inna, ale pewne mechanizmy są takie same. Co ciekawe: mężczyzna
szczęśliwy i zadowolony z życia prywatnego lepiej sobie radzi w życiu zawodowym! A
odwrotnie już niekoniecznie, tzn. zadowolenie z pozycji zawodowej NIE przekłada się na
szczęście w życiu osobistym.
Jeśli zadowala Cię przygodny seks po pijaku z byle kocmołuchem – dalej nie czytaj.
Jeżeli chcesz, by Twój związek (obecny lub przyszły) był lepszy niż poprzednie –
warto, abyś wiedział:










Dlaczego namiętna kochanka zmienia się w zrzędliwą jędzę?
Ciche dni. O co jej TAK NAPRAWDĘ chodzi?
Czy „to” ma sens? Temperament, osobowość, pułapki…
Kiedy kobieta źle traktuje swojego mężczyznę…
Triki, na jakie dajesz się nabrać jak dziecko
Po co kobiety udają? I nie chodzi tylko o orgazm 
Flirt i komplementy: co działa, co nie i dlaczego?
Czy może być zawsze gorrrąco?
Pół żartem, pół serio: kilka skutecznych sposobów, aby od Ciebie uciekła.
Może do Twojego przyjaciela...? 

Większość mężczyzn zalicza etap w życiu, kiedy: nie ma partnerki, bo ma dosyć bab; nie ma
partnerki, ale chciałby mieć; ma partnerkę i nie chce tego zepsuć; ma partnerkę, ale namiętność
„gdzieś” się zawieruszyła…

Wystarczy pewne rzeczy wprowadzić w życie (sama wiedza NIE wystarczy),
a będziesz dla niej ideałem. To wcale nie takie trudne! Chyba że wybrałeś złą kobietę 
Będzie ciekawie, pikantnie, przez moment niesmacznie. To zabawa dla dużych chłopców 
Usłyszysz to, czego nie powie Ci żadna kobieta. Dowiesz się, jak świadomie wybrać i – co ważniejsze –
świadomie zrezygnować z pewnych relacji ; będziesz atrakcyjniejszy towarzysko. Będziesz skuteczny.
Bez trudu odnajdziesz jej punkt G. W mózgu .
Zaproponuj szefowi, żeby zapłacił za tę wiedzę u Ciebie w firmie. Sam też na tym skorzysta 
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