wszystkie teksty które widzisz zaznaczone na czerwono zostan¹ zmienione na takie które nam przeœlesz:
imiê i nazwisko

Jan Kowalski polski don Juanem
Kobiety strze¿cie siê Kowalski nadchodzi.
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Uwodzenie jest podobno sztuk¹. Nie ka¿demu udaje siê posi¹œæ owe niezwykle przydatne w
pewnych okolicznoœciach umiejêtnoœci, nie ka¿dy mo¿e zostaæ don Juanem. Ka¿dy nie, ale pan
Marek Kowalski tak. Trzydziestoletni kawaler z Warszawy wygra³ niedawno presti¿owy konkurs
na Wakacyjnego Uwodziciela 2011.
Konkurs na Wakacyjnego Uwodziciela organizowany jest od oœmiu lat przez popularne biuro
turystyczne World Travel. Jego uczestnikami s¹ wszyscy chêtni mê¿czyŸni, którzy skorzystali z
us³ug biura i w danym roku wykupili zagraniczn¹ wycieczkê w miesi¹cach od czerwca do
wrzeœnia.
Jak to siê jednak sta³o, ¿e Wakacyjnym Uwodzicielem roku 2011 zosta³ Marek Kowalski? Byæ
mo¿e na jego sukces mia³ wp³yw fakt, ¿e Pan Marek jest absolwentem warszawskiej Szko³y
Uwodzenia, któr¹ ukoñczy³ z wzorowymi notami na dyplomie. Jak dowiedzieliœmy siê od grona
profesorskiego (które pragnê³o, nie wiedzieæ czemu, pozostaæ anonimowe), pan Kowalski by³
najpilniejszych s³uchaczem Szko³y.
O uwodzeniu to ja trochê wiem. Poinformowa³ nas pan Kowalski. W ¿yciu przeczyta³em
mnóstwo podrêczników, które traktowa³y o tym, jak w³aœciwie podejœæ kobietê. Kobieta marzy o
tym, aby zbudowaæ bli¿sz¹ relacjê ja tak¹ relacjê budujê. I marzy o komplementach ja jej tych
komplementów nie sk¹piê. Zdradza³ swój sekret Kowalski.
Na czytaniu grubych ksi¹g pan Kowalski jednak nie poprzesta³. Informacje, które przyswoi³
sobie podczas lektury, skwapliwie wykorzystuje w ¿yciu. Dewiz¹ pana Marka Kowalskiego od
wielu lat jest has³o: praktyka czyni mistrza.
I rzeczywiœcie Kowalskiemu uda³o siê osi¹gn¹æ mistrzostwo w uwodzeniu kobiet. Ale jak?
Przecie¿ podrêczniki pêkaj¹ce w szwach od wskazówek, jak kobietê uwieœæ, to w rzeczywistoœci
setki bzdur, których normalny mê¿czyzna nie móg³by w ¿aden sposób wykorzystaæ. I choæby
niewiadomo jak siê stara³, nie odniós³by zamierzonego celu, stosuj¹c siê do nich.
Ja swój rozum mam. Powiedzia³ Marek Kowalski. I wskazówki z ksi¹¿ek wskazówkami, ale ja to
sobie wszystko w œrodku przetwarzam, z tych wskazówek to wybieram tylko to, co mi siê podoba.
Mê¿owie kobiet, które uda³o siê uwieœæ Markowi Kowalskiemu zastanawiali siê, co polski don
Juan ma w sobie. Przecie¿ nie posiada oliwkowej cery czy œnie¿nobia³ych zêbów, wyró¿nia go za
to wystaj¹cy brzuszek, zdarza mu siê nosiæ skarpety do sanda³ów… Przypadek Kowalskiego
³amie damsko-mêsk¹ regu³ê mówi¹c¹ o tym, ¿e kobiety wol¹ partnerów atrakcyjnych fizycznie.
Moja atrakcyjnoœæ siedzi w moim wnêtrzu. Zwykle drzemie, ale jak zachodzi taka potrzeba, to j¹
budzê. Zapewnia³ nas Marek Kowalski. W czym wiêc tkwi powodzenie Kowalskiego?
On nie faworyzuje kobiet ³adnych, m³odych, szczup³ych. Mareczek potrafi zainteresowaæ siê i
kobiet¹ o nieco wiêkszych gabarytach. Powiedzia³a nam jedna z uwiedzionych kobiet.
I w tym tkwi chyba najwiêksza tajemnica powodzenia Marka Kowalskiego uderza on w potrzebê,
która cechuje ka¿d¹ przedstawicielkê p³ci piêknej. W potrzebê bycia wyj¹tkow¹, najwspanialsz¹,
najœliczniejsz¹. Panowie, do dzie³a.
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