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Csábítás Akadémia Almanachok
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„The Game”
Avagy: a tánctéri játékon át egészen a telefonos játékig, belső játék... és
egyéb csemegék a Te sikeredért!

Az Almanach témája:
Ez az almanachunk elég tág témakört érint, a tánctéri játékon át egészen a
telefonos játékig. De megemlítjük a belső játékot, és még néhány apróbb
csemegét, amiket a mi életünk alapján tudtok majd magatokba szívni, és nem
kell azokat a bakikat elkövetnetek, amiken mi már átmentünk.
Szó lesz a következő dolgokról:
• M a sikeres férfi 7 tulajdonsága.
• A randizás 3 kulcsszava, ha nem akarod elszúrni a találkozást!
• Fontos-e, amit a barátnők mondanak, és hogyan kezeld, ha felmerül a
barát téma?
• Online csajozás alapszabályai.
• Hogyan legyél a nő kedvence?
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A külsőd fontossága
Avagy: Ápoltság öltözködés és még sok más...

Az Almanach témája:
Sokan szokták feltenni azt a kérdést, hogy vajon mi a fontosabb, a külső vagy a
belső? Ne értsétek félre, nem egy indirekt nyitószöveget akarok rajtatok
lenyomni. Egyszerű tény csupán. Mind a kettő számít. Hiába vagy szép, ha belül
üres vagy, mint a fekete lyuk. De fordítva is igaz, könnyebb úgy csajozni, hogy
alapból bejössz egy nőnek. Éppen ezért kaptok egy kis külső generált, hogy
javuljon a Game… ☺
Szó lesz benne a következőkről:
• Miért fontos a külső? - Külső játék.
• 13+1 csúcs módszer a harctéri idegességed legyőzéséhez
• Tipikus női reakciókra keresünk tipikus pasi válaszokat.
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„Aha” élmények
Avagy: a legnagyobb élményeink, egy csokorban...

Az Almanach témája:
Ebben az almanachban a legnagyobb élményeinkről, az "aha" élményeinkről
olvashatsz, összeszedtük Neked egy csokorba.
Szó lesz benne a következőkről:
• Önhipnózis
• Az ambíciók fontossága
• Mr Pua ír a csajozási tréningről: csóktechnikák, házasság játék,
gondolatolvasás
• Szex Transzmutáció titkai
• Szexuális felizgatás
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A hatékony vonzalomnövelés Mesterfogásai

Az Almanach témája:
Erre a témánkra rengetegen voltak kíváncsiak. Mivel igyekszünk számotokra
olyan anyagot összeállítani, amiből tökéletesen el tudjátok sajátítani a kellő
információkat, gyakorlatot és elméletet is adunk egyszerre. Nem csak
elméletben meséljük el a dolgokat, de láthattok megtörtént szituációkat is, amik
bizonyítják ezen technikák hatásosságát.
Néhány cím ízelítőnek:
• Vonzalomnövelés a gyakorlatban
• A sikeres emberek legfőbb tulajdonságainak hatása, a vonzalomra
• A „Bachata” rutin
• Rutinok gyűjteménye Vonzalomhoz
• A Pua-k 3 szintje
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Az NLP és a sikeres személyiség titkai

Az Almanach témája:
Ennek az almanachnak a témája az ismerkedést egy egészen új aspektusban
vizsgálja. Most ugyanis nem kifejezetten a gyengébbik nem megismerését
boncolgatjuk, hanem saját magunkat próbáljuk majd megismerni.
Az NLP kifejezetten egy olyan eszköz, ami abban segít nekünk, hogy feltárjuk
azokat a hibáinkat, amelyek hátráltatnak minket abban, hogy elérjük azokat a
sikereket, amiket megérdemlünk.
Néhány cím az almanachból ízelítőként:
• Identitás és az énkép
• Az NLP segítsége az alfa hímmé váláshoz
• Alfa Vezér
• A tudatalattid ereje
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Csábítás Akadémia Hanganyagok
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A külső játék
Apró trükkök, amivel gyorsan és biztosan felturbózhatod vonzalmi szinted!

A hanganyagban a következőkről hallhatsz:

•
•
•
•
•
•
•

Öltözködési tippek
Kinézeted villámgyors felturbózása
Testbeszéded kalibrálása
Stílusod megtalálása
A külső játék lényege
A külső játékod hogyan támogatja a belső játékod?
Alapvető tudnivalók, melyeket nem hagyhatsz ki, ha sikeres akarsz lenni!
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Sikerek-kudarcok
„A sikerhez vezető út mindig kudarcokkal kezdődik…” /Nicholas Victor/

A hanganyagban a következőkről hallhatsz:

•
•
•
•
•
•
•

Miért fontos, hogy megtanuld a sikeres csábítók gondolkodásmódját?
Sikerek és kudarcok a csábításban
Technikák, melyekkel a kudarcokat sikerekké teheted
Mr. Pua tanulságos történetei
Jocky tanulságos történetei
Technikák, melyeket sikeres emberek alkalmaznak
A tudatalattid hatalma
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A Titok
Jocky és Mr.Pua megosztja veletek a legjobb csábítási titkokat, trükköket és
technikákat.

A hanganyagban a következőkről hallhatsz:
• Best of 2009!!! ☺
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Kommunikációs technikák és
Vonzalomnövelési titkok
A sikeres kommunikáció alappillérei.

A hanganyagban a következőkről hallhatsz:
DHV és DLV közti különbségek, valamint minden, amit tudni kell róluk
Értékek, amik fontosan egy nő számára
Sikeres kommunikáció alappillérei
Praktikus fogások annak érdekében, hogy biztosan mély benyomást tegyél
a partneredben
• Tippek arra, hogy hogyan válj mesteri kommunikátorrá, és hogy hogyan
tudj vonzalmat teremteni egy ismeretlen nőben pillanatok alatt
• Hol és mikor érints meg egy nőt

•
•
•
•
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NLP a párkapcsolatokban
A Neuro Lingvisztikus Programozás alkalmazása a párkapcsolatokban.

A hanganyagban a következőkről hallhatsz:
• Hogyan tudod felhasználni az NLP-t a párkapcsolatban és a csábításban
• NLP technikák alkalmazása a szexuális vágy felkeltésére, fokozására
• 3 alapvető lépése a szexuális felizgatásnak, valamit mikor érdemes ezt
bevetni
• Alkalmazása az internetes csajozásban
• Elsajátításának előnyei
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Csábítás Akadémia Videó anyagok
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Csábítás Akadémia Oktatások felvételei

Mr.Pua: Agykontroll,
meditáció

Mr.PUA beszél az előadáson
az agykontrollról, NLP-ről,
meditációról Agykontroll, NLP és a
meditáció hatalma. Hogyan
használd okosan és
eredményesen ezeket a
technikákat.

Jocky: NLP

Jocky beszél az NLP-ről Megtanít arra, hogy hogyan
fejleszd a belső
személyiséged. Női lélek
ösztönös, tudatos részének a
összehasonlítása.

Mr.Pua: Haladó
csajozási technikák

Mr. PUA beszél a haladó
csajozási technikákról Kreatív ötletek a
csajozáshoz. Hogyan tanulj
meg vonzalmat építeni.
Zárási technikák.

Gery de Marco: NLP,
szexbeszéd,
példaképek, alfahímek,
konzekvenciák

NLP alkalmazása a szexuális
felizgatásra, példaképek, alfa
hímek, konzekvenciák.

Jocky: Haladó
csajozási technikák

Jocky beszél a haladó
csajozási technikákról az
interneten keresztül Sokkal könnyebb vonzalmat
építeni interneten, mint
élőben. Mi is köztük a
különbség? Jocky választ ad
erre.

Jocky: Külső-belső
játék

Külső-és a belső játék,
Hogyan javíthatunk külső
megjelenésünkön,
páváskodás.
Belső személyiség alakítása.
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Jocky: Haladó
kommunikációs
technikák

Gery de Marco:
tantrikus szex, avagy a
tökéletes orgazmus
nyomában

Haladó kommunikáció,
végigmegy az ismerkedés
Tantra, tantrikus szex,
teljes
szexcsakra. - ezen
folyamatán, belefoglalva a
képességek fejlesztése
kommunikációt is - Hogyan
viselkedj a nővel lépésről
lépésre, hogyan kommunikálj
vele.

Gery de Marco: NLP,
Gery de Marco: NLP,
szexbeszéd,
szexbeszéd,
példaképek, alfa hímek, példaképek, alfa hímek,
konzekvenciák - II rész konzekvenciák - I rész

NLP, mit lehet elérni
szavakkal a csajoknál,
milyen érzéseket tudsz benne
kelteni, példa MSNbeszélgetésekkel, alfahím kitől érdemes tanulni,
célkitűzés fontossága.

NLP, mit lehet elérni
szavakkal a csajoknál,
milyen érzéseket tudsz benne
kelteni, példa MSNbeszélgetésekkel

Mr.Pua: Haladó
csajozási technikák

Van benne egy rövid videó
egy randiról, ahol egy férfi és
egy nő tesztelgetik - szívatják
egymást, figyelve a másik
reakcióját, próbálgatják
melyikük az erősebb. - csak
nézd végig a videót, pár perc
az egész… :)

Mr.Pua: Célok

Siker, sikeresség,
cselekvésorientáltság,
hozzáállás. - A célok
kitűzésének fontosságára,
pozitív legyen a hozzáállás.
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Jocky: Önhipnozis és
NLP

NLP, önhipnózis, meditáció
ismertetése, elsajátítása.

Jocky: NLP és
Szexuális felizgatás

NLP és Szexuális felizgatás hogyan izgasd fel a nőket.

Mr. Pua: KINO érintés Gery de Marco: Sikeres
jellemformák és
személyiségek

KINO, KINO-fokozás
(érintéstechnikák) Érintéstechnika használata,
érintések fontossága

Sikeres jellemformák és
személyiségek - Mi a
legfontosabb tulajdonság,
ami szükséges a sikerhez,
személyiség formálása.

Mr.Pua: A vonzalomról

A vonzalomról - Stílusok,
amelyek vonzalmat
generálnak, hogyan kelts
vonzalmat a nőkben.

Gery de Marco:
Kommunikáció,
bizalom megnyerése,
vételi hőfok

Kommunikáció, bizalom
megnyerése, vételi hőfok Mik azok a módszerek,
mi az a hozzáállás, mi az a
szemléletmód, amivel
sikereket lehet elérni egy
másik embernél.
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Nicholas Victor: Mi a
célod?

Mi a célod? Miért jöttél el a
Csábítás Akadémiára,
Nicholas Victor története,
Pontozás gyakorlat - mit
szeretnél elérni a nőknél,
tudatalatti, célkitűzés
fontossága, álmok fogalmazd meg az álmaidat,
készítsd el "álomtablódat

Mr.Pua: Nyitás,
megszólítás, horogpont
elérése, vonzalom
felkeltése,
érintéstechnikai
játékok

Ez az előadás a nyitásokról,
megszólításokról, horogpont
eléréséről szól, továbbá
megtanít arra, hogy hogyan
kelts vonzalmat a nőkben, és
az érintéstechnikai játékokról
is szó lesz.

Jocky: DHV sztorik

DHV sztorik - magasabb
érték bemutatása - Hogyan
mutass nagyobb
értéket a nő felé, hogyan
kreálj erről sztorikat. Mit NE
tegyél, ami visszájára sülhet
el.

Mr.Pua: Vonzalom és
vételi hőfok

A vonzalom és vételi hőfok
közötti különbség, mi a
vonzalom és mi a vételi
hőfok.

CSA előadás - 2009 06
06 -1. rész:

". CSA előadás - 2009

Megszólítás, megnyitás direkt és indirekt és ezek
fajtái, külső- és belső játék
(magabiztosság, dominancia,
önbecsülés, a nők
pszichológiájának ismerete),
értékek

Külső játék, milyen egy
domináns férfi, önbizalom,
kommunikáció különböző
embertípusoknál, testbeszéd Hogyan sajátítsd el a külső
játékot: hogyan nézz ki jól,
hogyan add el jól
magad,hogyan legyél sikeres
és magabiztos, testbeszéd

06 06 - 2. rész
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Gery de Marco:
csajozás,
személyiségfejlődés,
kitartás fontossága,
öröm-fájdalom…

Csajozás,
személyiségfejlődés, kitartás
fontossága, miért nem
mernek változtatni az
emberek az életükön,
fájdalom miatti elhatározás
valami iránt, öröm-fájdalom Miért nem jó a rövid távú
öröm a hosszú távúval
szemben.

Csábítás Akadémia
előadás - 2009 05 22 - 1.
rész

Hogyan legyél vonzó,
hogyan kell ismerkedni, min
változtass, hogyan legyél
olyan ember, aki bármikor
vonzalmat kelt egy nőben,
magabiztosság.

Csábítás Akadémia
Csábítás Akadémia
előadás - 2009 05 30 - 2. előadás - 2009 05 30 - 1.
rész
rész

NLP, szexuális felizgatás,
szavak használata, nőkkel
való kommunikáció Hogyan izgasd fel a nőket,
hogyan generálj náluk
vonzalmat, mit NE csinálj,
hogyan szólj hozzájuk.

Csábítás Akadémia
előadás - 2009 03 21

Belső játék: mi az és
mennyire fontos?

Direkt-indirekt megnyitás,
KINO érintés és fontossága,
testbeszéd.

Csábítás Akadémia
előadás - 2009 03 14

Belső játék: pozitív
életszemlélet, kisugárzás,
magabiztosság, türelem,
jelenben vagy, magas
önbecsülés, dominancia.
Külső játék:
kinézet, szépség, öltözködés,
testbeszéd.
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Csábítás Akadémia
gyakorlat - 2009 01 17
– 2. rész

Gyakorlat: nyitás magabiztosan és dominánsan
nyisd meg a lányt.

Csábítás Akadémia
gyakorlat - 2009 01 17 –
1. rész

Gyakorlat: nyitás magabiztosan és dominánsan
nyisd meg a lányt.

Csábítás Akadémia
előadás - 2009 01 17

Ismétlés: megnyitások
(direkt-indirekt). Közeledési
pánik, MÉB
(magasabb érték bizonyítás),
neg-ek, több szálon futó
beszélgetés, hogyan kezdj el
vonzalmat építeni
beszélgetéskor

Csábítás Akadémia
Csábítás Akadémia
Csábítás Akadémia
előadás - 2008 12 29 - 1. gyakorlat - 2008 12 20 – gyakorlat - 2008 12 20 –
1. rész
2. rész
rész

3 másodpercen belüli
megszólítás, nyitás (direktindirekt), légy domináns a
Megnyitásnál

Gyakorlat Nicholas
Victorral: Első
sikerélmények mesélése Attila (egy diák), tanácsok az
oktatóktól, gyakorlatok,
nyitások.

Közeledési pánik és
leküzdése.
Megszólítás: direkt-indirekt.
Rutinok.
Értékdemonstrálás.
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Angol oktató videók
Mystery felszedése

Utcai felszedés

Találka

A videóban a fickó beszélget
2 csajjal egy
szórakozóhelyen. - Hogyan
kelts
érdeklősét egy olyan
lányban, aki szinte
visszautasítóan viselkedik
veled.

A videóban a fickó leállít egy
csajt az utcán, és elkezd vele
dumálni.
Később bevallja, hogy
dokumentumfilmet
forgatnak, és hogy mondja el
az észrevételeit. - Hogyan
állíts le az utcán egy teljesen
ismeretlen csajt, és válts ki
szimpátiát a másik félben.

A videóban a férfi felhívja a
nőt, randit egyeztet.
Találkoznak egy kávézóban.
- Hogyan legyünk
agabiztosak az első randi
megbeszélésekor, első
telefonhíváskor. Technikák,
amivel még érdekesebb,
kívánatosabb leszel a nő
szemében. Hogyan legyünk
kívánatosak, elérhetetlenek a
nő szemében. Elbúcsúzás,
hogyan érd el azt, hogy a nő
biztosan ne feledkezzen meg
rólad.

12 perces csókzárás
nappal

A videóban a férfi nappal
leszólít egy lányt, aki a
barátnőjével beszélget. Hogyan tudod elérni azt,
hogy akár 12 perc után
megcsókold egy szinte
ismeretlen lányt.

Csajozó valóságshow 1. Csajozó valóságshow 2.

A videóban a férfi egy
diszkóban leszólít egy lányt,
megcsókolja, amit a volt
barátnője meglát. Az új lányt
elhívja, egy másik szórakozó
helyre. - Néha a rámenős
magatartás jön be a
lányoknak.

A videóban 2 férfi egy
diszkóban leszólít több
csajokat, és elmeséli nekik,
hogy még a szüleikkel
laknak, és hogy
munkanélküliek. - Bármit
elmondhatsz egy nőnek, ha
azt jól csinálod. Hogyan is
kell ezt csinálni?
22

Csajozó valóságshow 4.

Puák a világban

A videóban 2 férfi megpróbál Mágikus folyamat, amivel
rávenni egy diszkóban
bárki meg tud szerezni
csajokat, hogy a nagymamája bármilyen nőt.
tiszteletére csendben
legyenek egy kis ideig. Minden egyes ismerkedés
kihívás. Hogyan mennyi oda
gátlástalanul lányokhoz.

Puák a világban 2.

A videóban egy Interjú van.
A világ Puá-i elmondják
miért is kell valakinek
megtanulni csábítani. Hogyan szerezd meg álmaid
nőjét. Pua-k nagy titkai.

Tagság rendelése:
http://csabitasakademia.com/online-tagsag/trening/
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