
SEXCATCHER 
 

SPIS TREŚCI 

 
PROLOG : W KTÓRYM ZAKŁADAM 

MASKĘ 
 

 

CZĘŚĆ I: TY 
 

ROZDZIAŁ I:  DZIECIAK PRZED 

WITRYN Ą CUKIERNI  
 
Wysypisko straconych szans 

Zagubiona tożsamość 

Strategie przegranych 

Nikomu nie zależy na tym żebyś 
uprawiał seks 

 

ROZDZIAŁ II: 
ŻEBY BYĆ PANEM ŚWIATA MUSISZ 

CZUĆ SIĘ JAK PAN ŚWIATA  
 

Najpierw posprzątaj w swojej głowie 

4% 

Jak kontrolować emocje? 

Budowa wiary w siebie 

Skąd się biorą zwycięzcy? 

Wewnętrzny barometr 

Mężczyznę powinna otaczać pustka 

Dewianci sukcesu 

Drogowskazy ekshibiscjonisty 

 
ROZDZIAŁ III:  KOD ATRAKCYJNO ŚCI  

 

Uwodzenie to nie technologia NASA 

Animal Planet 

O zaletach myślenia fiutem 

Władza i seks 

Kultura vs. Biologia 

Podstawa Kodu Atrakcyjności: Ilość 
czy jakość? 

Kobiety rzucają staniki na scenę, a nie 
w tłum 

Trzy obszary atrakcyjności 

Cechy pierwszej i drugiej kategorii 

Kochanek czy mąż? 

 

ROZDZIAŁ IV:  IDEALNI M ĘŻCZYŹNI 

NIE SĄ IDEALNI  
 

Inaczej niż u Sinatry 

Kobiety nigdy nie dostają tego, czego 
chcą 

 

1. Styl myślenia 
 Nie musisz zastanawiać się czy na 
nie zasługujesz 

 Musisz mieć obłędny poziom 
pewności siebie 

 Nie musisz ich kochać 

 Musisz dać im szansę na bycie 
wyjątkowymi 
 Nie musisz wstydzić się, że jesteś 
facetem 

 Musisz sprawiać, żeby czuła się 
przy tobie kobieca 

 

2. Pułap życia 
 Nie musisz mieć siedmiu zer na 
koncie 

 Musisz spełniać co najmniej trzy z 
siedmiu wyznaczników statusu 

 Nie musisz wyglądać jak model 

 Musisz być zadbany i męski 



 Nie musisz mieć własnego 
apartamentu 

 Musisz mieć gdzie zaprosić 
dziewczynę 

 

3. Styl życia 
 Nie musisz codziennie wspinać się 
na Kilimandżaro... 

 Musisz mieć bogate, szczęśliwe 
życie 

 Nie musisz być maniakiem 
seksualnym 

 Musisz być cały czas przygotowany 
na seks 

 Nie musisz pasować do jej życia 

 Musisz mieć własne życie 

 

4. Charakter 
 Nie musisz być badboyem 

 Musisz mieć charakter 

 Nie musisz być pozbawiony wad 

 Musisz sobie radzić z 
ograniczeniami 

 Ważne elementy, dla których 
zabrakło miejsca 

 

Podziękuj za to, że jesteś facetem 

 

 

CZĘŚĆ II: ONE 
 

ROZDZIAŁ V:  Z CZEGO SKŁADA SIĘ 

KOBIETA ? 
 

Dzień z życia młodej kobiety 

Skład fizyczny 

Skład emocjonalny 

Poczucie władzy 

Mentalna schizofrenia 

Lęki zatruwające duszę 

Pragnienia, których nikt nie spełnia 

 

ROZDZIAŁ VI:  KSIĘŻNICZKA I JEJ 

DWÓR 
 

Jej największa przewaga 

Mężczyźni w jej życiu 

Sen o dominacji i uległości 

Krok nr 1: Bądź inny niż wszyscy 

Krok nr 2: Dawaj zamiast brać 

 

ROZDZIAŁ VII:  KOBIETY , KTÓRE NIE 

ISTNIEJĄ 
 

Każda dziwka była kiedyś dziewicą 

Stojąc przed piedestałem 

"Ona jest inna niż wszystkie" 

Stereotypową kobietą jesteś ty 

Dla mnie anioł, dla ciebie diabeł 

 

ROZDZIAŁ VIII:  SZTUKA WYBORU  
 

Suki 

Żółte światło 

Test przydatności do związku 

Jak je traktować? 

Niegrzeczne dziewczynki odchodzą 
pierwsze 

 

 

CZĘŚĆ III: PROCES 
 

ROZDZIAŁ IX:  ZANIM WYJDZIESZ Z 

DOMU  
 

Mężczyzna i kobieta przedzieleni 
światłem 

Przeszłość w teraźniejszości 

Twoje piękne życie 

Jak poderwać Kasię? 

Test zaintersesowania 

Jak kobiety podrywają i po czym 
poznać zainteresowanie? 



Jak kobiety okazują brak 
zainteresowania? 

Trzy rodzaje reakcji jakie możesz 
dostać 

Nie ufaj temu, czego nie widzisz 

Upraszczaj (wszystko) i przesiewaj 
(kobiety) 

 

ROZDZIAŁ X:  PODEJŚCIE  
 

Gdzie poznawać kobiety? 

Daj z siebie 50% 

Zwycięzcy nie szukają wymówek 

Jak podejść? 

Wielka księga magicznych tekstów na 
podryw 

Kilka wskazówek dotyczących tekstów 
na podryw 

Zacznij od seksu i nie przestawaj 

Pokonaj przeszkody 

Odrzucenie 

Nie=Jeszcze nie teraz 

Zawsze kończ sianiem ziarna 

 

ROZDZIAŁ XI:  RANDKI  
 

Zasady randek 

Składniki każdej relacji 

 

1. Eksponowanie wartości 
Sprzedaj swoje życie, a ono sprzeda 
resztę 

Nie mów tego co możesz pokazać 

 

A. Niewerbalne eksponowanie wartości 

Mowa ciała samca alfa 

Stosunki z innymi 

Społeczny dowód słuszności 

Prezentacja wyznaczników statusu 

 

B. Werbalne eksponowanie wartości 

Znaczenie rozmowy 

W jaki sposób rozmawiać? 

O czym rozmawiać? 

 

2. Wyjątkowość, standardy i bycie 
wyzwaniem 
Mentalny walc 

Podstawowa potrzeba 

Twoje standardy 

Zawsze bądź gotowy odejść 

Kary i nagrody 

Komplementy 

Kiedy stosować odpychanie? 

Wygrywanie przegranych meczy 

 

3. Wyznaczanie granic 
Szpony modliszki 

Nieskuteczne strategie 

Ile musisz jej dać, żeby chciała z tobą 
być? 

Nie dawaj nic za darmo 

Zdania-pułapki 

Twoje zasady 

 

ROZDZIAŁ XII:  WYJŚCIE  
 

237 powodów uprawiania seksu 

Smycz, na której prowadzi się kobiety 

Przełomowy seks 

Nieważne jak szybko idziesz pod 
warukiem, że idziesz w dobrym 
kierunku 

Konkretny, zdecydowany, seksualny 

Krótki test otwartości seksualnej 

O co zadbać przed seksem? 

Usuwanie oporów przed seksem 

Chwila, w której zatrzymuje się wyścig 
szczurów 

Wyznaczanie zjazdów z autostrady 

Kiedy przestać rozmawiać i pójść do 
łóżka? 

Seks jej marzeń to seks twoich marzeń 

 



ROZDZIAŁ XIII:  TO CZEGO CI NIE 

POWIEDZĄ 
 
Każdy jest w trakcie jakiejś miłosnej 
historii 

Pieniądze, miłość i seks nie wystarczą, 
żeby kogoś kupić 

Nie jesteś Supermanem 

Nikt nie powie ci jak masz żyć 

 

EPILOG : W KTÓRYM SPADAJ Ą MASKI  
 


