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WstępWstęp

Witaj!

Czytasz właśnie książkę, która jest efektem mojej długotrwałej pracy. 

Nie pracy nad samym tekstem (choć i ta była okupiona przynajmniej 

kilkudziesięcioma  litrami  kawy),  ale  przede  wszystkim  nad  sobą. 

Zanim stałem się mężczyzną, który zna swoją wartość i żyje takim 

życiem, jakie sobie wymarzył, musiałem się zmienić. I to bardzo.

Gdzie się zaczęła moja niekończąca się przygoda z uwodzeniem ko-

biet? Skąd w ogóle moje zainteresowanie tą tematyką?

Byłem w drugiej klasie liceum. Poznałem wtedy dziewczynę o imie-

niu Ania. Pospolite imię, wyjątkowa dziewczyna (z mojego dawnego 

punktu widzenia). Moje motylki zaczęły szaleć jak ogłupiałe. Chyba 

się wtedy zakochałem! Poza tym, że moja chemia wyraźnie wskazała, 

że to ta dziewczyna, to... naprawdę ją polubiłem. Spotykaliśmy się, 

było niezwykle sympatycznie, ale nie trwało to długo. Jest takie po-

wiedzenie — wszystko, co dobre, szybko się kończy.

Pewnego mroźnego dnia (była to końcówka marca i wyraźny nawrót 

zimy) usłyszałem, że nie możemy być razem. Dlaczego? Ponieważ nie 

mogła przestać myśleć o swoim poprzednim chłopaku. Kiedy to usły-

szałem, stanąłem niczym rażony piorunem. Nie wiem, czy przeżyłeś 

kiedyś coś takiego, ale chyba nie muszę opisywać, jak się wtedy po-

czułem.

Dopiero po paru tygodniach okazało się, że to, co się wtedy zdarzyło, 

doprowadziło moje życie do tej pięknej chwili, w której można po-
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wiedzieć:  „Cieszę się,  że  żyję!”.  Zacząłem interesować się  uwodze-

niem kobiet, poznałem multum interesujących osób, zdobyłem wy-

marzone cechy charakteru, a przy okazji dostałem nową, lepszą pra-

cę. To nie czas i miejsce, abym się chwalił, ale muszę Ci powiedzieć, 

że wspomniane przeze mnie powiedzenie „wszystko, co dobre, szyb-

ko się kończy” jeszcze szybciej zmieniło się w mojej głowie w prze-

konanie pod tytułem: „Nawet najgorsze rzeczy potrafią prowadzić do 

tych wspaniałych”.

Uwodzenie z czasem na tyle weszło mi w krew, że stałem się nowym, 

o wiele lepszym człowiekiem. Koledzy w pewnym momencie zaczęli 

zazdrościć, a kobiety coraz częściej pojawiały się (i pojawiają) w mo-

im życiu. Po pewnym czasie postanowiłem podzielić się zdobytą wie-

dzą  i  umiejętnościami.  Zacząłem  od pomagania  najbliższym  kole-

gom, którzy mieli problemy z kobietami. Potem zacząłem prowadzić 

szkolenia indywidualne dla mężczyzn z różnych zakątków Polski. Na 

chwilę obecną jestem:

Na chwilę obecną jestem:

● prywatnym trenerem, prowadzącym zindywidualizowane tre-

ningi;

● PR Managerem i przedstawicielem na Kraków prawdopodob-

nie największej szkoły uwodzenia na świecie  —  www.rmsu.pl 

(Realna Metoda Skutecznego Uwodzenia);

● autorem kursu internetowego www.jakuwodzic.pl.".

Pomogłem już wielu facetom. Czas, abym pomógł także Tobie.

Korzystając z okazji... Dziękuję Ci, Aniu. Choć wątpię, że kiedyś to 

przeczytasz, to chciałbym, żebyś wiedziała, że moje uczucie do Ciebie 

było autentyczne. Jednak nie zważając na wszystko, dziękuję Ci za to, 

że przyczyniłaś się do najpiękniejszych zmian w moim życiu.
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Jeśli w Twoim życiorysie jest taka Ania, to też jej podziękuj (nieko-

niecznie spotykając się — możesz zrobić to w swojej głowie albo wy-

słać SMS-a). Już niebawem rozpoczniesz nowe życie. Takie, o jakim 

marzysz i na jakie zasługujesz. Ty sam je sobie stworzysz. Ja pomogę 

Ci tylko przejść przez bramę prowadzącą do nowego, lepszego świa-

ta. Już kilka stron dalej rozpoczniesz swoją przemianę w prawdziwe-

go mężczyznę,  dla którego uwodzenie kobiet to wspaniała zabawa. 

Niebawem staniesz się pewny siebie i wzniesiesz się na wyżyny swo-

ich kompetencji. Staniesz się najlepszą wersją samego siebie.

Uda Ci się!

Artur „Arturo” Dąbrowski
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