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Csábítás Akadémia Almanachok
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Csóktechnikák
Avagy: legalább 10 fajta tipp, hogyan csókold meg a nőt...

Az Almanach témája:
Most egy olyan almanachot tartasz a kezedben, amivel konkrét nyálcserét tudsz
lefojtatni nőkkel. Igen. A csókolózásról beszélek. Ha már el tudtál jutni odáig,
hogy randira hívd a nőt, akkor ne az által szenvedj vereséget, hogy nem tudod,
hogyan csókold meg. Ebben a számban legalább 10 fajta tippet kapsz majd.
Válogass közöttük (és a nők között) élvezettel! ☺
Szó lesz benne a következőkről:
• Hogyan használd az NLP-t a csóknál.
•

Mit tegyél, ha semmi sem működik?
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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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Sikerek és kudarcok
Valamint: Egy kis finomság ínyenceknek...

Az Almanach témája:
Ebben az almanachban külföldi anyagokról fordítást is találtok. Valamint még
szó esik a sikerekről, a kudarcokról, és néhány igen kellemes ínyencségről is,
mint például: motivációs hanganyag script, amit felhasználva az életed
fénysebességgel fog haladni az eredményesség felé...
Néhány cím az almanachból:
• Gery de Marco: Sikerem titka: tömören, velősen, lényegretörően
• Motivációs hanganyag script
• Egy kis finomság, ínyenceknek ☺
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Kommunikációs és Vonzalomnövelési titkok.

Az Almanach témája:
Ebben az almanachban azt vesézzük ki bővebben, hogy milyen szöveggel tudsz
a nőre jó benyomást tenni. Tehát röviden és tömören: milyen sztorikkal és
beszédsegítő technikákkal fejlesztheted a nő vonzalmát irányodba. Ezeket a
módszereket természetesen nem csak a csajozásban, hanem az élet bármely
területén fel fogod tudni majd használni, éppen ezért ajánlom, hogy figyelj
rendesen.
Néhány cím ízelítőnek:
• Mik is azok a MÉB-ek?
• Kulcs a bizalom megnyeréséhez
• A beszéltetés technikái
• Szociális kondicionálás
• ... és még sok más ínyencség...

7

A nő vonzalmának felkeltése

Az Almanach témája:
Ebben az almanachban azt vesézzük ki bővebben, hogy milyen szöveggel tudsz
a nőkre jó benyomást tenni. Tehát röviden és tömören: milyen sztorikkal és
beszédsegítő technikákkal, fejlesztheted a nők vonzalmát irányodba. Ezeket a
módszereket természetesen nem csak a csajozásban, hanem az élet bármely
területén fel fogod tudni majd használni.
Néhány cím az almanachból ízelítőként:
• Mi is az a Cold Reading?
• Mi a szerepe, az örömnek és a fájdalomnak, a hétköznapokban?
• A beszéltetés technikái
• A kommunikáció mesterfogásai
• … és még sok más hasznos dolog ...
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Csábítás Akadémia Hanganyagok
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Randi titkok
A legtöbb kapcsolat már a randinál elbukik… Pedig tényleg csak apróságokon
múlik! Hallgasd meg a hanganyagot, és kiderül számodra is, hogy mik ezek az
apróságok.

A hanganyagban a következőkről hallhatsz:
• Hogyan menjenek ezentúl lazán a randijaid, hogy biztosan meghódítsd a
kiszemelt leányzót!
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Hogyan csókold meg?
„Az első csók kritikus tud lenni… Ha birtokodban van 2-3 atombiztos
csóktechnika, az első csók parájának örökre búcsút inthetsz!” /Nicholas Victor/

A hanganyagban a következőkről hallhatsz:
Miért tulajdonítanak a nők akkora jelentőséget az első csóknak?
Elkülönítés technikája
Mit tegyél ha beüt a kínos csend?
Mikor tudod, hogy itt az alkalom?
A 7 másodperces csóktechnika
Mik azok a bevált csókrutinok, melyeket ezerszer teszteltünk,
sikeresen!!! ☺
• Hogyan érd el, hogy halál laza és természetes legyen az első csók?
•
•
•
•
•
•
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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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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
Leslie Lynch:
Bemutatkozó előadása

Bűvészkedés és a csajozás,
bűvészkedés alapjai.

Vendég

Azok a dolgok, amikről egy
férfi nem dicsekszik, főleg
nem egy nő előtt…

Leslie Lynch: Bűvész
akadémia

Hogyan csábítsatok a
varázslás és a bűvészet
segítségével.

Jocky: Komoly
kapcsolatok

Komoly kapcsolatok. Azok a
hibák, amiket te soha ne
kövess el!

Schwanner Gábor: A
női ideál, az anima

A női ideál, az anima és
jelentősége a csajozáskor,
illetve a párkapcsolatokban.

Mr.Pua: Komoly
kapcsolatok

Komoly kapcsolat. Alap
dolgok, amiket tudnod kell!
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Mr.Pua: Mesterelme
csoport

Külső játék - írjanak le 10
dolgot, ami visszatartja a
külső játékukat.
Belső játék - írjanak le 10
olyan belső dolgot, ami
visszatartja őket a
csajozásban

Mr.Pua:
Kommunikáció

Kommunikáció: nyitott és
zárt kérdés, híd technika.
Hogyan szólíts meg lányokat,
kezdeményezz párbeszédet
és keltsd fel az
érdeklődésüket

Jocky: Haladó
kommunikációs
technikák

Haladó kommunikáció,
végigmegy az ismerkedés
teljes
folyamatán, belefoglalva a
kommunikációt is - Hogyan
viselkedj a nővel lépésről
lépésre, hogyan kommunikálj
vele.

.

Jocky: Külső-belső
játék

Külső-és a belső játék,
Hogyan javíthatunk külső
megjelenésünkön,
páváskodás.
Belső személyiség alakítása.

Balogh Ádám és
Victorio: Csajozás és
tánc – www.salsamor.hu

Salsa - csajozás és tánc Táncok ismertetése,
fontossága a csajozásban

Schwanner Gábor:
Pszichológia a
párkapcsolatokban

Pszichológia a
párkapcsolatokban, tudat,
tudatalatti Mi az a
tudattalan(tudatalatti), és
miért is jó ha tudunk róla,
hogyan lehet ezt
feltérképezni, és milyen
gyakorlatok javasoltak arra,
hogy a saját tudatalattidat
megismerd és az abban levő
erőt, a benne lévő visszatartó
tényezőket megismerd és
tudd tudatosan használni.
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Mr.Pua: Célok

Siker, sikeresség,
cselekvésorientáltság,
hozzáállás. - A célok
kitűzésének fontosságára,
pozitív legyen a hozzáállás.

Mr. Pua: KINO érintés

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

Randizás Gery de
Marco módra

Mr.Pua: A vonzalomról

A vonzalomról - Stílusok,
amelyek vonzalmat
Sikeres randizás - Milyen
egy sikeres randi, mi az, amit generálnak, hogyan kelts
igen, és mi az, amit ne csinálj vonzalmat a nőkben.
vagy mondj egy randin.

Mr.Pua: Komoly
kapcsolatok

Párkapcsolatok, komoly
kapcsolatok, párválasztás Hogyan válaszd ki a
megfelelő személyt a komoly
kapcsolathoz, határozd el,
hogy milyen lányt szeretnél
találni.

Gery De Marco:
Komoly kapcsolatok

Ha hosszú távra tervezel komoly kapcsolatok Hogyan vágj bele egy
kapcsolatba, konfliktusok
kezelése egy
párkapcsolatban, és egyéb
fontos dolgok ismertetése –
mindent, amit a
párkapcsolatról tudnod kell.
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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.

Balogh Ádám:
Bemutatkozó előadás csajozás és a tánc

Hogyan használd fel a táncot,
mint csábítási eszközt, illetve
ha elmész tánciskolába, mire
számíthatsz.

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: 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.

Mr.Pua: Vonzalom és
vételi hőfok

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

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".
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Gery: Érzelmek
kezelése, cselekvési
jelek

Érzelmek kezelése, hogyan
tudod az érzelmeidet jól
kezelni, a cselekvési jelek
mire hívnak fel téged.

Csábítás Akadémia
előadás - 2009 05 02

Randizásról - beszélgetés 6
CSA taggal – Gery

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 - 2. rész - 2009
04 18

Sikeres randi - Gery

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.

21

Angol oktató videók
Találka

Randi

3-as szett

A videóban a férfi felhívja a
nőt, randit egyeztet.
Találkoznak egy kávézóban.
- Hogyan legyünk
magabiztosak 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.

A videóban a férfi a lakásra
hívja a nőt. - Hogyan kell
egy nőt sikeresen elcsábítani
a lakásodon, különböző
módszereket és az otthoni
környezetedet felhasználva.

A videóban 3 barátnő
beszélget egy kávézóban a
pultnál, a férfi odamegy,
és végül meghívja a
kiszemelt lányt egy italra. Egy barátnői társaság
megközelítése igen rizikós és
nehéz, ezért általában nem is
ajánlott. Hogyan csábítsd el a
kiszemelt lányt egy barátnői
társaságból? Technikák és
stratégiák, amellyel ezt
megteheted.

Mystery felszedése

Puák a világban

Puák a világban 2.

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

Mágikus folyamat, amivel
bárki meg tud szerezni
bármilyen nőt.

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