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Úvod
Ženy jsou všude kolem nás. Vnímáme je našimi smysly,
vidíme je, cítíme je, slyšíme je. Tím, že jste se rozhodli
pořídit si tento e-book, dáváte najevo, že nechcete
zůstat jen v oné pasivní roli pozorovatele. Nestačí vám
ženy cítit, chcete s nimi být, spát s nimi, chcete být pro
ně trofej, po které půjdou. Pokud své proměně věnujete
dostatek času a energie, můžete se takovou trofejí stát.
Já sám jsem před několika lety začínal jako muž, který to
se ženami absolutně neuměl. Postupem času jsem se
ale přes několik fází dostal do úplně jiného postavení.
Nyní mi ženy samy nabízejí sex, a je jich tolik, že je
musím odmítat. Dostat se tam nebylo jednoduché.
Musel jsem svému vývoji obětovat spoustu času a
několikaletý vztah s dívkou, která nedokázala s mojí
proměnou držet krok. Odměnou mi nyní je, že mohu žít
takový život, jaký jsem si vždy z hlouby duše přál.
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I vy se můžete změnit a zdokonalit nejenom v balení
žen, ale i ve svém životě. V knize „Sbal ji!“ jsem vám
představil základy takové změny. Nyní je na čase
posunout se výše. S informacemi z tohoto e-booku
dokážete zkvalitnit svůj život a získat ženy, po kterých
toužíte.
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Metody balení
- Choose your destiny.-
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Zcela jistě jste poznali hlavní heslo hry Mortal Kombat. V
ní jste si mohli vybrat postavu, za kterou chcete hrát, a
následně se pustit do masakrování protivníka. V balení
si sice nevybere, za koho chcete hrát, ale za to si vybere
styl své hry.
Existuje totiž obrovské množství baličů a každý z nich se
snaží vytvořit svoji vlastní metodu. To má však za
následek velkou roztříštěnost a nekompatibilitu. Když se
setkají dva úspěšní svůdníci, z nichž každý zastává
trochu jinou metodu, často se nepohodnou, i když ve
výsledku balí velmi podobným způsobem.
Já razím přístup, který jsem představil v knize „Sbal ji!“.
Lze jej nazvat jako gentlemansky-dominantní. Myslím si,
že nejúspěšnější muž je takový, který zná svoji hodnotu,
ví, jak se o sebe starat a balit ženy. Ty ale zároveň je
považuje za samostatné a uvažující bytosti. Mám ženy
rád a nestydím se za to. Ony to cítí a poddávají se mi.
Nicméně přístupů existuje více. A jaký si vyberete vy je
pouze na vás.
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4.1. Dominantní přístup
Do této kategorie spadá většina metod v pickupu.
Můžeme sem zařadit učení Mysteryho, BadBoye nebo
třeba většinu mužů, kteří si říkají „naturálové“.
Podstatou je dát ženě najevo, že jste dominantní samec,
který s nikým nejedná v rukavičkách. Jste drzí a zároveň
vtipní, ale především umíte vzít věci okolo sebe do svých
rukou. Nedělá vám problém poslat někoho do řitě,
protože lidé za vámi tak jako tak táhnou.
Dominantní přístup cílí na submisivní ženy, což je z
evolučního hlediska přirozené. Takové ženy prahnou po
muži, který bude z jejich pohledu tak silný, aby je
dokázal
ochránit.
Je
to
o
podvědomém
naprogramování, ostatně zastánci dominantního
přístupu jím také často argumentují.
Bohužel dominantům vůbec nehraje do not vývoj
společnosti, ve které se ženy stále více emancipují a
posílají zastánce tohoto přístupu do háje. A tak se v
konečném důsledku čistě dominantní muži zaměřují na
hodně mladé ženy, puberťačky, případně na vzhledem
krásné, leč méně inteligentní bytosti. Protože si tuto
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zákonitost málokterý dominant uvědomuje, mají
tendenci říkat, že všechny ženy jsou hloupé a potřebují
silné vedení mužem, aby vydržely ve vztahu.
S dominantním přístupem budete mít spoustu krásných
žen. Ale dlouhodobý vztah s nimi zpravidla nenavážete,
protože vás bude štvát jejich psychická nevyspělost.
Přístup je vhodný pro:
·
·
·
·

mladé muže, kteří se chtějí najít a vyzkoušet
něco nového,
muže, kterým ženy nějakým způsobem ublížily,
muže, kteří chtějí mít hodně sexu s krásnými
ženami bez ohledu na závazky,
naturály, kterým je takový přístup přirozený.

Většina mužů při objevování svádění začne právě
dominantním přístupem. Učí se oslovení, rutiny atd. Po
nějaké době se buď přeorientují na jiný přístup, skončí
se sváděním, nebo si rozvíjí vlastní cestu.
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4.2. Sociální přístup
Sociální přístup je vlastní mužům, kteří jsou už od
přírody výřeční, rádi poznávají nové lidi a baví je obecně
být ve společnosti druhých. Můžeme sem zařadit
například učení irského Stealtha.
Přístup staví na tom vybudovat co nejvíce sociálních
vazeb s tím, že se vám ženy budou nabízet v podstatě
samy. Vaše vystupování se zalíbí kamarádce vaší
kamarádky, která vás vzájemně dohodí. Popřípadě se
seznámíte sami na některé z akcí. Pokud vám takový
popis připomíná metodu předvýběru z kapitoly 3.4., je
to zcela správně.
Právě společenské akce a spousta žen ve vašem okolí
jsou jedním z klíčových pilířů sociálního přístupu.
Chodíte s nimi do klubů, na koncerty, na výstavy,
pořádáte doma párty. Veškeré své koníčky můžete do
tohoto přístupu zakomponovat a pozvat vaše kamarády
a kamarádky, ať je sdílí s vámi.
Sociální přístup staví na tom, že se neustále
seznamujete s novými a novými ženami. Nemusíte se o
sebe tolik starat, neboť spoléháte na to, že se některé z
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nově poznaných dívek budete tak jako tak líbit. Což se
stane většinou dříve, než si myslíte. Díky velké obrátce
žen vás netrápí, že si s některou místo vztahu
vybudujete kamarádství. Nová kamarádka vám pak
sama dohodí další kontakty.
Jde rovněž o velmi přirozený přístup. Ba dokonce je v
našem prostředí velmi rozšířený. Většina mužů ho
aplikuje, aniž by věděla cokoli o svádění. Pokud ho však
nastudujete a začnete používat účelně, vaše výsledky se
několikanásobně zlepší.
Přístup je vhodný pro:
·
·
·

od přírody společenské a výmluvné muže,
muže, kteří nejsou příliš krásní či bohatí a
nechtějí to měnit,
muže, kterým nedělá problém mluvit se ženami
o čemkoli.

Sociální přístup je zkrátka zefektivněním našich
každodenních setkání pro účely balení. Nebudete s ním
mít ty nejkrásnější ženy pod sluncem, ale na druhou
stranu si velmi jednoduše najdete trvalou partnerku, se
kterou si budete rozumět.
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4.3. Gentlemanská dominance
Gentlemanský přístup staví na principu, ke kterému nás
učily už naše matky. Prokažte ženám úctu a ty vás za to
budou milovat. Potíž je v tom, že samotný gentlemanský
přístup je v dnešní době příliš submisivní. To, že jste
gentleman, jednoduše dnes nechává většinu žen
chladnými. Proto je potřeba kombinovat tento přístup s
dominantním. Zastáncem této metody je například
SmoothDoc, v ČR já, alias RaShCZ.
Podstatou gentlemansky-dominantního přístupu je
kombinace silné osobnosti muže s jemnějšími
technikami balení. Výhodou je, že baliči praktikující
tento přístup dokážou sbalit více typů žen. Od těch
submisivních, po ty dominantní.
Hlavní rozdíl oproti dominantnímu přístupu spočívá v
tom, že zastánci gentlemanské dominance nevyvíjí na
ženy nátlak. Dominanti se většinou snaží získat ženu za
každou cenu, a pokud se jim nedaří, prudce ji odmítnou,
popřípadě ignorují. Gentlemansky-dominantní přístup
dává ženě na výběr. Ukážete jí, co může získat, a pokud
to nechce, je to její chyba.
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Výhodou gentlemanské dominance je, že při
dlouhodobé aplikaci budete vždy mít nadbytek žen, se
kterými budete moci spát. Za poslední roky jsem se již
mnohokrát setkal s tím, že jsem musel odmítnout ženu,
která mi nabízela sex. Byl jsem zadaný a nestála mi za
to.
Tento přístup vám umožní prožívat dlouhodobé vztahy,
stejně tak jako jednorázovky. Záleží na tom, co zrovna
hledáte.
Přístup je vhodný pro:
·
·
·

muže, kteří mají rádi ženy,
muže, kteří preferují vztahy i jednorázový sex,
muže, kteří si prošli dominantním přístupem a
nesedl jim.

V rámci tohoto přístupu hodnotíte ženy jako sobě
rovné. Nejsou lepší ani horší, než vy. Jsou to zkrátka
krásné bytosti, které se vám líbí, chcete s nimi být či
spát, ale zároveň pro ně neuděláte, cokoli si zamanou,
ale jen to, co sami chcete.
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