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Csábítás Akadémia Almanachok
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Almanachok – 2009
I. szám - Ismerkedési alapok
Nyitás, lányok megszólítása, közeledési pánik legyőzése

Az Almanach témája:
Az ismerkedési alapok című Almanach fő témája az ismerkedés. Többek között
szó van benne a közeledési pánikról, hogy mi az oka, és hogy hogyan lehet
leküzdeni. Oktatóink a legjobb nyitástechnikákról és rutinokról is írnak. Szó van
még benne a páváskodásról, avagy miért fontos az, hogy ápoltak legyünk?
Nagyon fontos a sikeres hódításhoz a megfelelő testbeszéd, hanghordozás. Erre
kapunk tippeket, ötleteket Mr. Puatól.
Néhány cím ízelítőként:
• Nicholas Victor személyes üzenete: Barátnőt szerzek vagy PUA leszek?
• Közeledési Pánik
• Victor „instant nyitástechnikája”
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II. szám – Rutinok
Avagy: Kommunikációs mesterfogások, trükkök, játékok,
érintéstechnikák...

Az Almanach témája:
Ennek az almanachnak a témája a rutinok lesznek – vagyis olyan nőcsábász
eszközök, melyek segítségével reményeim szerint hamarosan egy gyönyörű
barátnőre teszel szert! ☺
Az Almanachban olvashatsz még:
Szexrutin
Tiltó rutinok
Horogpont
5 perces csókzárás
A TG, avagy Testkontaktus Generátor – egy technika, ami a szexuális
feszültség növelésén alapul.
• Az ANR- azonnali negatív reakció kikerülése.
•
•
•
•
•

6

III. szám - Itt a tavasz!
Avagy: Szép idő, így több lehetőség a „Day Game” (nappali ismerkedés)
elsajátítására

Az Almanach témája:
Hamarosan jön a tavasz, és ahogy egyre jobb idő lesz, szépen kezdik ledobálni a
ruhájukat a lányok... Persze a tavasz nem csak ezért fontos, hanem bizonyított
tény, hogy a jobb idő beköszöntével mind a férfiaknak, mind a nőknek nemcsak
a hangulata javul, hanem aktívabbak lesznek, többet mozdulnak ki otthonról.
Neked ebből 2 hasznod van:
1. A nőknél a tavasz a „szerelem” évszaka, vagyis a fejükben van egy
eszményi képzet, miszerint tavasz = szerelem. Ez annyit jelent, hogy
többet mozdulnak ki otthonról.
2. A szép idő beköszönte kiváló lehetőség a „Day Game” gyakorlására,
vagyis a nappali játszma (nappali ismerkedés) mesteri elsajátítására
Olvass figyelmesen és meríts inspirációt és tudást, hogy ismerkedési kísérleteid
minél nagyobb számban tegyék próbára a hálóágyad rugóit ☺
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IV. szám - „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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V. szám - 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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VI. szám - Sikeres randi
Avagy: Hogyan vidd fel a nőket magadhoz...

Az Almanach témája:
Eddig rengeteg szó esett arról, hogyan szólítsatok meg lányokat, beszélgessetek
utcán, szórakozóhelyen. Írtunk rengeteg történetet, és sokan jókat nevettetek a
sztorijainkon. De most egy minden eddiginél érdekesebb hónap következik.
Most fogjuk azt kitárgyalni, hogyan vidd fel a nőket magadhoz. Egyszóval…
Takarítsátok ki a lakást, mert látogatók jönnek… ☺
Szó lesz benne a következőkről:
• Mit tegyél, ha szeretnél minden akadályt legyőzni?
• NLP alkalmazása az internes ismerkedésnél.
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VII. szám - 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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VIII. szám - Tippek és technikák nyárra
Avagy: Egy kis gyakorlással milyen szép ”tájakra” tudsz eljutni...

Az Almanach témája:
Remélem, vidáman múlik a nyarad, és az életedben, és a nők terén is minden
szépen és kellemesen alakul. Ha esetleg nem minden kényed-kedved szerint
zajlana, adunk néhány kellemes beszámolót arról, nekünk hogyan telik, és egy
kis gyakorlással te is milyen szép „tájakra” tudsz majd eljutni… ☺
Szó lesz benne a következőkről:
• Mi az a 13+1 csúcs módszer a harctéri idegességed legyőzéséhez
• A Belső játék - Az egészséges életmód
• Építsd, vagy rombold magad? Újabb lépés a belső egyensúlyhoz.
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IX. szám - Relaxáció, tanulás
Avagy: Lásd meg a pozitív értékeidet, ...miért éri meg tanulni?

Az Almanach témája:
Mostani kiadásunk szintén érdekességekben és rendkívüli dolgokban
bővelkedik. Megosztunk veletek olyan dolgokat, mint a kurvakeretezés, ami az
egyik legdrasztikusabb, de szó esik majd a relaxáció hatékonyságáról is.
Szó lesz benne a következőkről:
• Szigeti beszámolókról.
• Identitásról - avagy ismerd meg, ki is vagy te valójában!
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X. szám - Online csábítás
.... és még sok más: célkitűzések, szexuális felizgatás, stb...

Az Almanach témája:
Létrehoztunk már pár remek almanachot, de úgy érzem most igazán kitett
magáért a társaság. Az utóbbi időben elkezdett szépen kialakulni mindenkinek a
végleges személyisége és a sztorik is, valamint a szövegek is ennek fényét
tükrözik. Hát igen, mi is folyamatos átalakulás alatt megyünk át, éppen úgy,
ahogyan ti is. Rengeteg kérdést irtatok hozzánk, amire a következő számban már
válaszolni is fogunk. Addig is olvassátok melegében.
Szó lesz benne a következőkről:
• Tippek, hogy hogyan legyél guru az internetes párkeresésben.
• Érdeklődési jelzések, avagy ÉJ-k.
• Szexuális felizgatás haladóknak.
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XI. szám - „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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XII. szám - 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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Almanachok – 2010
XIII. szám - Szex minden mennyiségben

Az Almanach témája:
Ennek az almanachnak a témája a szex.
Csak hogy néhány címet említsek:
• Mindent a szexről, előjáték, utolsó pillanatnyi ellenállás
• Szex régen és most
• Egy kis csemege Nicholas Victortól: Szexpózok
• A bók hatalma
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XIV. szám - A magabiztos megnyitás!

Az Almanach témája:
Ebben az almanachban a megnyitás témáját vesszük a nagyítónk alá.
Végigvesszük az alapvető hibákat, és azokat a momentumokat, amik a
megnyitás kudarcaihoz vezetnek. Továbbá rengeteg tippet kaptok arról is, hogy
hogyan tudtok magatoknak megfelelő nyitó szöveget létrehozni.
Néhány cím ízelítőnek:
• Mivel szólíts meg egy nőt?
• A fényképezőgépes nyitás
• … És még sok más hasznos dolog...
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XV. szám - 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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XVl. Szám - Az internetes ismerkedés rejtelmei
és buktatói!

Az Almanach témája:
Ennek az almanachnak a témája a tipikus, lusta, vagy bátortalan férfiaknak szól.
Uraim: Itt az önök ideje, elkezdhetik a netes ismerkedés alaplépéseit. Itt nincs
közeledési pánik. Viszont vannak gyönyörű nők, és sok más olyan nehézség,
amikre most választ kaphatsz tőlünk. Induljunk hát el a cybervilágba és olvassuk
el az új üzeneteinket!
Néhány cím ízelítőnek:
• Az internetes ismerkedés egyszerű?
• Hogyan hozz össze instant randit az internet segítségével?
• Ötletbörze SMS játszmához Nicholas Victortól
• ... és még sok már érdekesség ...
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XVII. szám 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...
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XVIII. szám - 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 ...

22

XIX. szám - 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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Hanganyagaink – 2009
1. Nyitások
Avagy: Hogyan szólíts meg lányokat bármilyen helyzetben úgy, hogy felkeltsd a
figyelmüket és az érdeklődésüket.

A hanganyagban a következőkről hallhatsz:
• Mik azok a technikák, melyekkel megszüntetheted a közeledési pánikot
• Hogyan kivitelezd helyesen a nyitásokat, hogyan szólítsd meg sikeresen a
nőket
• Bevált nyitószövegek
• Hamis időkorlátok
• Indirekt-direkt nyitások
• Nicholas Victor, Mr. Pua és Jocky tapasztalatai
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2. Rutinok
Avagy: Azonnal bevethető fegyverarzenál… Sztorik, érintéstechnikák, vicces
játékok, vonzalomnövelő szövegek, megfelelő előadásmód…

A hanganyagban a következőkről hallhatsz:
• Mi az orvosság arra, ha félénk vagy és izgulsz bizonyos helyzetekben
• Nyitás-, vonzalom-, randi-, csók- és vicces rutinok
• Rutinok helyes előadása
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3. 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!

27

4. 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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5. Szex
„Amikor elcsábítok egy nőt és szexre kerül a sor, olyankor érzem: AZ ILYEN
PILLANATOKÉRT ÉRDEMES ÉLNI!” /Nicholas Victor/

A hanganyagban a következőkről hallhatsz:

•
•
•
•
•
•

Hányadik randi után szexelj vele?
Hogyan csald akár az első randin a lakásodra?
Mi az az „utolsó pillanatnyi ellenállás” és hogyan kezeld ezt?
A nadrág-bugyi levevős technika
Aranyat érő tapasztalatok
Mi az a „kurva pajzs effektus” és hogyan küzdd le?
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6. 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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7. Fesztivál titok
„Fesztiválok a kedvenc csábítási terep – mindig felejthetetlen élményekkel
távozom!...” /Nicholas Victor/

A hanganyagban a következőkről hallhatsz:

•
•
•
•
•
•
•

Milyen lehetőségeid lesznek egy fesztiválon?
Miért viselkednek egy fesztiválon másként a lányok?
Milyen nyitásokat használj?
Zárás technikák
Külföldi nők megfektetése
Hogyan tekint egy fesztiválra egy igazi nőcsábász?
Személye, zaftos sztorik és tapasztalatok
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8. ONLINE Game
Avagy: A társkeresőn és chaten való csábítás titkai

A hanganyagban a következőkről hallhatsz:

•
•
•
•
•
•
•

Miért jó az Online Game?
Miért jók a társkeresők?
Milyen csapdái vannak a társkeresőknek és miként kerüld el?
Milyen egy ütős adatlap?
Hogyan írj jó bemutatkozó szöveget?
MSN game mesterfokon
SMS game
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9. Nyitások II
„Aki profin megtanulja a sikeres nyitás technikáit, hamarosan megállíthatatlan
csábító mesterré válik…” /Nicholas Victor/

A hanganyagban a következőkről hallhatsz:

•
•
•
•
•

Haladó nyitástechnikák
NLP a közeledési pánik ellen
„Melegítés” technika
Indirekt-, direkt-, helyzet-, rutin- és haladó szintű nyitások
Nők reakciója különböző helyzetekben
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10. Lefagyás elkerülése
Hogyan kerüld el a legrosszabbat? … A lefagyást!

A hanganyagban a következőkről hallhatsz:

•
•
•
•
•
•
•

Miért szoktunk „lefagyni” néha?
Miért rontja el a csábítást, ha beüt a kínos „síri csend”?
Hogyan kerüld el a lefagyást?
Lefagyás elleni rutinok
Bevethető témaarzenál, amelyet ha elsajátítasz, mindig érdekes témád lesz
Tanulságos történetek
Rövid- és hosszú távú módszerek a lefagyás elkerülésére
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11. 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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12. 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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Hanganyagaink - 2010
1. A vonzalom
Miért fontos, hogy megtanuld a vonzalom kiépítését?

A hanganyagban a következőkről hallhatsz:
•
•
•
•
•
•

Mi a vonzalom
Hogyan építsük ki a vonzalmat
Vonzalomépítés technikái
Rutinok a vonzalom kiépítésében
Naturál direkt stílus
A külső fontossága a csábításban
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2. Rutinok az internetes csajozásban
Alapszabályok, amelyeket kötelező betartanod!

A hanganyagban a következőkről hallhatsz:
• Nyitás fontossága az internetes társkeresésben, valamint ezekre rossz
illetve jó példák
• Internetes társkeresők, ahova érdemes ellátogatnod
• Msn-beszélgetések fontossága, amelyekkel még jobban fokozhatod a
nőben az irántad érzett vágyat
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3. A vonzalom növelése
A hatékony vonzalomnövelés mesterfogásai…

A hanganyagban a következőkről hallhatsz:
Hogyan kezdjünk el rutinokat gyártani
Gery és Jocky bevállt rutinjai
Natural, direkt és indirekt stílus
Gery minden szakmát el tud adni, avagy hogyan dumáld ki magad
kellemetlen szituációkból
• Külső játék és a külső fontossága
• "Mode One" stílus
•
•
•
•
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4. Interjú diákjainkkal és Internetes csajozás
Beszélgetés Jocóval és Karesszal, + Internetes csajozás.

A hanganyagban a következőkről hallhatsz:
Ez a hanganyagunk három CD-ből áll. Az elsőn beszélgetünk Jocóval, a
Csábítás Akadémia egyik legsikeresebb diákjával, és a második CD-n Karesszal
is, aki szintén egy különleges diákunk. Valamint szó lesz még az internetes
csajozásról is, a harmadik részben.
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5. 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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6. 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 és
terepgyakorlatok

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: Internetes
csajozás

Hogyan nézzen ki az
adatlapunk. Hogyan
alakítsuk úgy a levelezést,
hogy azt a mi javunkra
tudjuk fordítani.
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Gery De Marco:
Internetes ismerkedés

Mr.Pua: Internetes
csajozás és célkitűzések

Internetes csajozás konkrét
példákkal illusztrálva.
Beszélgetések, elmentett
levelezés, MSN
beszélgetések. Meg tudod
nézni, hogy hogyan is néz ki
ez élesben.

Mr. PUA segít kitűzni az
útirányt, hogy mi is az, amit
akarsz, a magánéletben a
párkapcsolatban.

Leslie Lynch: Bűvész
akadémia

Schwanner Gábor: A
női ideál, az anima

Hogyan csábítsatok a
varázslás és a bűvészet
segítségével.

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

Jocky: Rutinok

Jól bevált rutinok, tippek
Jocky-tól, a csábítás egyik
legnagyobb szakértőjétől.

Gery De Marco:
Dancefloor game

Hogyan szólítsd meg a
lányokat, hogyan közeledj
hozzájuk?
Hogyan csípj fel egy lányt a
táncparketten? Mik azok a
dolgok, amik fontosak egy
lánynak, és el is várják azt
egy férfitól?
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Jocky: Szex
kapcsolatok és a szex,
mint téma felhozása

Az előadás a szex
kapcsolatokról és a szexről,
mint téma felhozásáról szól.

Jocky: Komoly
kapcsolatok

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

Mr.Pua: Egy éjszakás,
alkalmi kapcsolatok

Alkalmi kapcsolatok.
Hogyan tudsz szexig eljutni,
valamint mi történi ez után.

Mr.Pua: Komoly
kapcsolatok

Komoly kapcsolat. Alap
dolgok, amiket tudnod kell!

Vendég

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

Jocky: Külső-belső
játék

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

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

Tantra, tantrikus szex,
szexcsakra. - ezen
képességek fejlesztése

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: A leggyakoribb
problémák áthidalása

Jocky: Tréning: Csajos
tesztek

Problémák áthidalása a
nőkkel: pl.: utolsó pillanatnyi
ellenállás szex előtt, bugyi
lekerülése, stb. - A
leggyakoribb problémák
áthidalására szex előtt.

Shit-tesztek - Shit tesztekből
hogyan kerülj ki jól, hogyan
reagáld le.
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Nicholas Victor:
Elakadás-pontok

Hogyan szólíts meg egy nőt,
horogpont elérése, zárás,
számzárás, nő megcsókolása,
szex, stb.

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

Salsa - csajozás és tánc Táncok ismertetése,
fontossága a csajozásban

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.

Gery de Marco:
Internetes csajozás

Internetes, online
ismerkedés, gyakorlati
példákkal, levelekkel, MSNbeszélgetésekkel - Hogyan
ismerkedj az interneten?

Mr.Pua: Internetes
ismerkedés

Jocky: Internetes
ismerkedés

Internetes ismerkedés.
Térkép az internetes
csajozáshoz, hogy "hova
szeretnél eljutni". Iránymutatás, hogy hogyan
juss el a célodig az internetes
ismerkedésben, és valójában
mit is
szeretnél elérni, milyen
típusú nőt felszedni.

Internetes ismerkedés,
csajozás. - Hogyan ismerkedj
az interneten?

Jocky: Egy éjszakás
kalandok

Mr.Pua: Egy éjszakás
kalandok

Egy éjszakás kalandok,
hogyan tudod első este
felvinni a lányt a lakásodra,
számzárás - a nagy számok
törvénye, kérd el minél több
nőnek a számát.

Szex-kapcsolatok, alkalmi
kapcsolatok, egyéjszakás
kalandok kialakítása. Mr.
PUA egyesével kérdezgeti a
hallgatókat,
személyreszabottan segít
neki ennek elérésében.
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Jocky: NLP és
Szexuális felizgatás

Randizás Gery de
Marco módra

NLP és Szexuális felizgatás hogyan izgasd fel a nőket.

Sikeres randizás - Milyen
egy sikeres randi, mi az, amit
igen, és mi az, amit ne csinálj
vagy mondj egy randin.

Nicholas Victor:
Azonnal bevethető
rutinarzenál

Mr.Pua: Rutinok
elmélet és gyakorlat

Rutinok - Nicholas Victor
kedvenc rutinjai - Hogyan
használd a rutinokat azonnal,
bármilyen helyzetben.

Rutinok elmélet és gyakorlat
(hostess-el) - Mik a rutinok
és hogyan kell használni
őket, hogyan készíts saját
rutinkészletet, hogyan kell jó
rutinokat előadni.

Dr. Schwanner Gábor:
A női ideál, az anima

A női ideál, az anima és
jelentősége a csajozásban,
illetve a párkapcsolatokban,
- háttértényezők, hogyan
alakul ki bennünk az
ideálunk.

Mr.Pua: A vonzalomról

A vonzalomról - Stílusok,
amelyek vonzalmat
generálnak, hogyan kelts
vonzalmat a nőkben.
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Mr. Pua: KINO érintés Gery de Marco: Sikeres
jellemformák és
személyiségek

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

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.

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

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.

Mr.Pua: Komoly
kapcsolatok

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

Magyar László:
Bemutatkozó előadása

Bűvészkedés és a csajozás,
bűvészkedés alapjai.
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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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Jocky: Közeledési
pánik és leküzdése,
indirekt játék

Közeledési pánik és
leküzdése, Indirekt játék MÉB-ek, hogyan legyél
domináns és magabiztos

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.

Gery: Érzelmek
kezelése, cselekvési
jelek

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

Ádám (Mr.Pua):
Társkeresők, internetes
ismerkedés, online
csajozás, szex.

Társkeresők, internetes
ismerkedés, online csajozás,
szex. - Hogyan tudd jól
eladni magad, hogyan
ismerkedj, csajozz az
interneten, szex-praktikák

CSA előadás - 2009 06
06 - 2. rész

CSA előadás - 2009 06
06 -1. rész:

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

Megszólítás, megnyitás direkt és indirekt és ezek
fajtái, külső- és belső játék
(magabiztosság, dominancia,
önbecsülés, a nők
pszichológiájának ismerete),
értékek
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Csábítás Akadémia
gyakorlat - 2009 05 30

Megszólítás - megnyitás
gyakorlatok - Hogyan szólíts
meg lányokat.

Csábítás Akadémia
előadás - 2009 05 22 3. rész

Direkt-indirekt megnyitás

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.

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

Csábítás Akadémia
Csábítás Akadémia
előadás - 2009 05 22 - 2. előadás - 2009 05 22 - 1.
rész
rész

Szórakozóhelyes ismerkedés,
megszólítás, szövegelés

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

54

Csábítás Akadémia
gyakorlat - 2009 04 18

Megszólítás - megnyitás
gyakorlatok

Csábítás Akadémia
előadás - 1. rész - 2009
04 18

Csábítás Akadémia
előadás - 2009 05 02

Randizásról - beszélgetés 6
CSA taggal - Gery

Csábítás Akadémia
gyakorlat - 2009 04 04

Gyakorlat: megszólítások

Csábítás Akadémia
előadás - 2. rész - 2009
04 18

Sikeres randi - Gery

Csábítás Akadémia
előadás - 2009 04 04

Megnyitások: direkt-indirekt

Megnyitás, megszólítás spontán megszólítás, rutin
megszólító szövegek - Mr.
Pua
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Csábítás Akadémia
gyakorlat - 2009 03 21

Gyakorlat: tipikus
megnyitások

Csábítás Akadémia
gyakorlat - 2009 03 14

Gyakorlat: megszólítás
Gyakorlat: megszólítás

Csábítás Akadémia
Csábítás Akadémia
gyakorlat - 2009 01 31 - gyakorlat - 2009 01 31 1. rész
2. rész

Gyakorlat: megszólítás

Csábítás Akadémia
gyakorlat - 2009 02 28 1. rész

Gyakorlati oktatás: saját
nyitószöveg, amivel
megnyitják a lányt.

Csábítás Akadémia
gyakorlat - 2009 02 28
- 2. rész

Gyakorlat: megszólítás
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Csábítás Akadémia
előadás - 2009 02 28

Nyitások átismételése,
rutinok, neg-ek, MÉB-ek,
szerepjátékok

Csábítás Akadémia
előadás - 2009 02 21 1. rész

Rutinok, alapvető dolgok
ismétlése: megnyitás,
közeledési pánik leküzdése

Csábítás Akadémia
gyakorlat - 2009 02 21
- 2. rész

Csábítás Akadémia
gyakorlat - 2009 02 21
- 1. rész

Gyakorlat: Nyitások,
megszólítások, hogyan
kommunikálj egy nővel,
Vegyes-szett, több szálon
futó beszélgetés

Gyakorlat: Nyitások,
megszólítások, hogyan
kommunikálj egy nővel,
Vegyes-szett, több szálon
futó beszélgetés

Csábítás Akadémia
előadás - 2009 03 21

Belső játék: mi az és
mennyire fontos?

Csábítás Akadémia
előadás - 2009 03 21

Megnyitások: direkt-indirekt
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Csábítás Akadémia
előadás - 2009 03 14

Belső játék: pozitív
életszemlélet, kisugárzás,
magabiztosság, türelem,
jelenben vagy, magas
önbecsülés, dominancia.
Külső játék:
kinézet, szépség, öltözködés,
testbeszéd.

Csábítás Akadémia
előadás - 2009 03 07

Csábítás Akadémia
előadás - 2009 03 14

Online ismerkedés internetes csajozás: hogyan
csináld úgy, hogy sikeres
legyél benne

Csábítás Akadémia
előadás - 2009 03 07

Randizás és "Dancefloor
Hogyan szólíts meg egy lányt
game" - hogyan csajozz a
úgy, hogy ne koptasson le?
tánctéren egy
szórakozóhelyen

Csábítás Akadémia
gyakorlat - 2009 03 07

Gyakorlat: nyitások

Csábítás Akadémia
előadás - 2009 01 31

Megnyitások, több szálon
futó beszélgetések, indirekt
játszma, "pimasz, de vicces".
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Csábítás Akadémia
gyakorlat - 2009 01 24

Gyakorlat: megnyitás

Csábítás Akadémia
gyakorlat - 2009 03 07

Gyakorlat: megnyitás

Csábítás Akadémia
gyakorlat - 2009 01 17
– 2. rész

Csábítás Akadémia
gyakorlat - 2009 01 17 –
1. rész

Gyakorlat: nyitás magabiztosan és dominánsan
nyisd meg a lányt.

Gyakorlat: nyitás magabiztosan és dominánsan
nyisd meg a lányt.

Csábítás Akadémia
előadás - 2009 01 24

Megnyitások (direkt,
indirekt) és rutinátmenetek

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
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Csábítás Akadémia
gyakorlat - 2009 02 28
– 2. rész

Gyakorlat: nyitás,
megszólítás

Csábítás Akadémia
gyakorlat - 2009 02 28 –
1. rész

Gyakorlat: nyitás,
megszólítás

Csábítás Akadémia
előadás - 2009 02 28

Nyitások átismételése,
rutinok, neg-ek, MÉB-ek,
szerepjátékok

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

Közeledési pánik és leküzdése, megszólítás:
direkt-indirekt, rutinok,
értékdemonstrálás, hogyan érd el, hogy ne
pattintsanak le a nők, az "akadály" (csúnyább
barátnő) bizalmának elnyerése, negelés

CSA terepgyakorlat - 2009 02 12

Mr. Pua és Gery de Marco a metróban szólít
meg lányokat, Jocky pedig a Plázában
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Angol oktató videók
Email

Utcán

Találka

A videóban a férfi elkezd
levelezni a nővel, majd
találkát beszél meg vele egy
kávézóban - E-mail
fogalmazás alapjai,
szabályok, amelyekkel
sokkal könnyebben fogsz
nőket szerezni. Hogyan
egyeztess randit. Mit tegyél,
hogy a nő minél jobban
vonzódjon hozzád. Hogyan
kelts vágyat a nőben, hogy
következő alkalommal már
engedjen a csábításnak.

A videóban a férfi sétál az
utcán, leszólít egy nőt, aki a
kirakatot szemléli.
- Hogyan szólítsunk le
valakit az utcán, és kérjük el
valamilyen elérhetőségét.
Hogyan kezdeményezz az
után, mikor te és a csaj is
siettek

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.

Leszólítás

Véleménykérés

Randi

A videóban a parkban egy
férfi leszólít egy lányt,
elhívja egy kávézóba, ahol
flörtölni kezd vele. - Laza
leszólításban rejlő esélyek,
mellyel elhívhatod a nőt egy
másik helyre.

A ruhásboltban a férfi
leszólítja a nőt, és elkéri
telefonszámát. - A
véleménykérés az egyik
legjobb nyitószöveg. Miután
elsajátítottad a módszert,
könnyebb lesz harmóniát és
bizalmat kiépítened, melyek
nélkülözhetetlenek a
felcsípéshez.

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

3-as szett

Utcai felszedés

A videóban a férfi az utcán
sétál, és megszólít egy kinti
kávézóban ülő hölgyet.
- Ez az eljárás azoknak a
férfiaknak szól, akiknek
kevés gyakorlatuk van a nők
megszólításában.
Megtanulhatják, hogy lehet
beszélgetést kezdeményezni

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.

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.

Mehow terepen

Mystery felszedése

12 perces csókzárás
nappal

A videóban a férfi leszólít 2
lányt egy szórakozóhelyen,
és meghívja az egész
lány társaságot az
asztalukhoz. - Hogyan nyerd
el a nő bizalmát?

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

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.
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Csajozó valóságshow 1. Csajozó valóságshow 2. Csajozó valóságshow 4.

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.

Puák a világban

Mágikus folyamat, amivel
bárki meg tud szerezni
bármilyen nőt.

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?

A videóban 2 férfi megpróbál
rávenni egy diszkóban
csajokat, hogy a nagymamája
tiszteletére csendben
legyenek egy kis ideig. Minden egyes ismerkedés
kihívás. Hogyan mennyi oda
gátlástalanul lányokhoz.

Puák a világban 2.

Csajozó valóságshow 5.

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.

A videóban 2 férfi egy
diszkóban mérik fel
képességeiket, minél előbb
megcsókolni a kiszemelt nőt.
- Milyen taktikákkal lehet
minél előbb megcsókolni egy
nőt.

Tagság rendelése:
http://csabitasakademia.com/online-tagsag/trening/
64

