
 

Bonus 2: 

Rutiny pre 

rýchlu eskaláciu 
podľa 

Milan Method 
 

 

 

Milan Marko 
www.UmenieZvadzania.sk 



Umenie Zvádzania podľa Milan Method 

 

2 

Copyright © UmenieZvadzania.sk, 

Dipl.-Ing. Milan Marko pseudonym LifeArtist 

 

Upozornenie pre čitateľov tejto knihy: 

Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto knihy nesmie byť v 

akejkoľvek forme publikovaná, resp. ďalej šírená akýmkoľvek 

spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright (2016) Milan Marko 

 

Vydavateľ: Milan Marko Media s. r. o. 

www.UmenieZvadzania.sk 

 

 



Umenie Zvádzania podľa Milan Method 

 

3 

Rutiny pre rýchlu eskaláciu 
 

Je na tebe, či nejaké rutiny v interakcii so ženou použiješ, alebo nie. 

Musíš vedieť, že je to iba hra a tie majú ženy radi. Každá z týchto 

rutín funguje až po zapnutí bodu príťažlivosti. S rutinou ženu 

nezvedieš. To znamená, že ak je už žena k tebe priťahovaná a ty 

správne eskaluješ, ty ju zvedieš tak, či tak. Tieto rutiny len urýchlia 

cely proces. Ale výsledok ako taký neovplyvnia. 

 

Aspoň jednu z týchto štyroch rutín by si mohol ovládať: 

 

• Veštenie z ruky 

• Kocka 

• Hádanie čísel  

• Malé CR rutiny 

 

Veštenie z ruky 

 

Držanie sa za ruky má zásadný význam pre proces zvádzania a 

veštenie z ruky ti k tomu dáva najlepšiu príležitosť. Pred rokmi som 

veľa recherchoval o veštení z ruky a dokonca som si kúpil knihu. 

Všetko absolútny nezmysel. Ty nechceš predsa poblázniť ženu 

čarodejníctvom, ale ju zviesť.  

 

Preto na tom, čo povieš, v porovnaní s prevedením, takmer nezáleží. 

Sústreď sa viac na správnu a jemnú neverbálnu eskaláciu a spôsob 

rozprávania. 

 

Si na rande a doteraz si ju ešte nedržal za ruku. 

PUA: "Už ti niekto niekedy čítal z dlane?" 

HB: "Nie." 
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Mnoho mužov schmatne ženu za ruku a surovo potiahne. Ty ale 

položíš ruku dlaňou hore na stôl, a ona položí jej ruku na tvoju ruku. 

Väčšinou ti dáva pravú ruku. Zľahka a jemne stlačíš jej ruku oboma 

rukami. Tak si vyskúšaš jej prvú príťažlivosť a potom povieš: 

 

"Hm, (pauza), musíš mi dať tvoju ľavú ruku, pretože je bližšie k 

tvojmu srdcu." A potom sa jej ľahko dotkneš hornej časti hrudníka 

ukazovákom a pôjdeš odtiaľ prstom pomaly cez jej hornú časť paže až 

k jej ľavej dlani. 

 

Ale v prípade, že ti na začiatku dá ľavú ruku sama, čo je zriedkavé, 

potom jej povedz , prečo sa číta z ľavej ruky a urob rovnakú cestu 

prstom. 

 

Začni príbehom: "Kedysi som čítal veľa zaujímavých kníh v 

angličtine. Jedna kniha bola o čítaní z dlane. V tej knihe boli popísané 

všetky techniky, ako čítať z dlane. Ja osobne tomu nejak neverím, ale 

aby som sa naučil po anglicky, to bolo zaujímavé." Pritom ju stále 

držíš za ruku. 

 

"Tak tu sú prvé tri najdôležitejšie čiary. Hlavná čiara, čiara srdca a 

čiara života. A je tu aj tzv. čiara osudu, tú ale nemá veľa ľudí." 

 

Je jedno, či má čiaru osudu alebo nie, musíš ju vždy nejako nájsť. 

Ženy sa tak cítia veľmi výnimočne. 

 

Vždy je dôležité, ako sa dotýkaš ženy. Musíš mať tvoju ruku pod tou 

jej a druhou rukou budeš ukazovákom chodiť jemne po jej čiarach. 

 

Začneš s čiarou života: "Vidím tvoju dlhú čiaru života. Stred tej čiary 

reprezentuje 35 rokov tvojho života a každý ďalší milimeter je ďalší 

rok v tvojom živote." A potom to odhadneš na 75. 
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"Ďalej je tu hlavná čiara a čiara srdca. Tu je oveľa dôležitejšie, čo je 

medzi nimi." Aj tieto dve čiary majú špecifický význam, ale to nie je 

teraz dôležité. Sústreď sa na to, ako to hovoríš a ako jemne sa ženy 

dotýkaš, aby bol dosiahnutý čo najlepší efekt. 

 

"Vidím tu veľa čiar." Samozrejme, každý tam má veľa čiar. "To 

hovorí o tvojom vzťahu k veciam a ľuďom. Je možné, že je u teba 

niekedy všetko zmätené. Keď ideš na párty, skúšaš si veľa vecí a 

hádžeš všetky na podlahu. Ale všetko je čisté. Veď ako u dievčaťa." 

Nečakáš na jej odpoveď a nepýtaš sa jej, či je to pravda! Ak aj 

náhodou povie: "No, nie tak celkom." Potom povedz, že si to čítal v 

knihe. Či už je to pravda alebo nie, na tom nezáleží. Je to len 

emocionálna hra. 

 

"Tiež to ukazuje vzťahy s tvojimi priateľmi. Vidím, že máš celkom 

dosť známych, ale len dvoch alebo troch veľmi dobrých priateľov." 

To je skutočne pravda u každého človeka. 
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Ďalej jej vyčítaš, koľko bude mať detí, alebo manželstiev. Každá malá 

čiara na strane dlane znamená dieťa, alebo jej manželstvo. Ak je iba 

jedna čiara, to znamená, že sa vydá iba raz. Ak sa tam objaví niekoľko 

čiar, bude to znamenať počet jej budúcich detí. 

 

"Teraz to bude trochu sexuálne." Krátka prestávka, aby sa pripravila. 

"Neviem, či si tak sexuálne otvorená." Ženy zvyčajne hovoria: "Áno, 

som, pokračuj!" A ak aj nič nepovie, pokračuješ aj tak.  

 

"Ak hlavná čiara končí reťazou, znamená to, že si mala mnoho 

sexuálnych partnerov ... (pauza) alebo si praješ veľa dobrého sexu." 

Prestávkou budeš nielen budovať napätie, ale tiež sledovať jej reč tela. 

Z jej správania vyčítaš, či je sexuálne otvorená, alebo hrá slušáčku. 

 

Keď sa spustíš prstom z jej čiary srdca medzi jej ukazovák a 

prostredník, povedz veľmi napínavo: "Ak táto čiara končí medzi 

týmito dvoma prstami." Tá končí takmer u každej ženy. "Znamená to, 

že." Teraz znovu urob prestávku napätia a pokračuj s pousmiatím: 

"Nie, nie, to nemôžem povedať ..." 

 

HB vzrušene: "Áno, áno, pokračuj ..." Pokračuj so zvodným hlasom: 

"Musíš si predstaviť, že tieto dva prsty sú ako tvoje nohy. V prípade, 

že čiara srdca ide až medzi tieto dva prsty k tomuto magickému 

miestu (pousmiatie), znamená to, že máš rada vášnivý sex. Ale len s 

tým správnym chlapom." Pri poslednom slove ukážeš nenápadne 

celou rukou na seba. 

 

"OK (jej meno) ..." Musíš vždy a často hovoriť jej meno v záujme 

posilnenia spojenia. "Ďalej už naozaj nemôžem rozprávať." Daj si 

pauzu, a vyvolaj v nej otázku: "Prečo?" 
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"Je to veľmi sexuálne a ja nie som ako všetci títo muži tu, ktorí o sexe 

len hovoria. Užívam si môj život trochu inak. Je veľa vecí, ktoré by 

som ti rád povedal. Ale len ak sa budeme poznať dôvernejšie." Ide o 

ideálnu eskaláciu. Udržuješ napätie a ona ťa bude chcieť spoznať viac 

"intímne". 

 

Potom zmeníš tému. Napríklad položíš magickú otázku: "Povedz mi o 

tvojej vášni. Povedz mi jednu vec, ktorej nikdy nepovieš nie!" 

 

Uvedom si, že nejde o to, čo hovoríš. Nebudeš žene skutočne čítať z 

dlane a ukazovať, aký si cool veštec. To nie je vôbec dôležité. Ide 

o prevedenie, aby si sa s ňou emocionálne spojil. Atraktívne a 

vzrušujúce sú dotyky a tvoja reč. 

 

Kocka 

 

Rovnako ako pri čítaní z dlane, je to tiež o zvádzaní ženy a nie o tom, 

aby si ukázal, aký si cool a ako ženu zmätieš veľkým množstvom 

informácií. Prevedenie je oveľa dôležitejšie ako samotný obsah. 

Originálna Kocka-rutina je pomerne dlhá a nemá zmysel sa ju učiť 

naspamäť. 

 

Tu je Kocka-rutina pre Zvodcu Umelca: 

 

Začneš pomaly a takmer zvodne, "Hej ... (jej meno), poznáš cube, po 

slovensky kocka?" "Nie." "OK .. Pochádza to z Tibetu a môžeš sa tým 

ľahko spoznať. Zavri oči a daj mi ruku. Predstav si krajinu. Teplú 

krajinu, kde slnko svieti tak krásne a príjemne. V tejto krajine je cesta. 

Na tejto ceste je tvoja kocka. Už si si predstavila všetko? A teraz: Aká 

veľká je kocka?" Ona odpovie: veľká, malá. 
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"Veľkosť kocky predstavuje tvoju sebadôveru a ako ťa vidia ostatní 

ľudia. Ale v skutočnosti môžeš byť úplne iná." To počujú ženy rady. 

 

"Akej farby je kocka? To znamená, ako si predstavuješ život." Krátko 

hovoríte o živote. "OK, maj oči zavreté! Je kocka priehľadná alebo 

nepriehľadná? To znamená, ako prehľadná si pre ostatných ľudí." 

Opäť krátky rozhovor o tom. 

 

"A posledná otázka. Predstav si, že je tam kôň. Kde stojí ten kôň?" 

Často povedia ženy, že kôň je za kockou. Potom povieš: "Kôň 

predstavuje tvojho partnera. A kocka si ty. Ak kôň stojí pred kockou, 

to znamená, že v životných situáciách stojíš za svojim partnerom. V 

prípade, že kôň je za tebou, to znamená, že ty si vo vzťahu tá 

dominantná." 

 

To je všetko, čo od tejto rutiny potrebuješ. Niektoré veci sú 

prispôsobené, niektoré vymyslené, iné pridané, kôň pochádza z inej 

rutiny. Nemusíš sa to učiť naspamäť, môžeš tam tiež niečo pridať 

alebo vynechať v reálnom čase. Vždy sa sústreď na svoj uvoľnený 

hlas a samotné prevedenie. 

 

Pri prechode na prirodzenú konverzáciu ide o jej ciele: "V kocke je aj 

časť, kde sa jedná o tvoje ciele v živote. Čo by si chcela vo svojom 

živote robiť, keby bola každá práca rovnako platená?" Tu ženy zase 

hovoria o svojich snoch. 
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Jahodové pole 

 

Táto rutina je vhodná nielen na rande, ale aj pre párty. 

 

Na rande. "Ty máš veľmi pozitívnu energiu. Si otvorená novým 

veciam? Niekde som čítal zábavný test, ako otestovať, ako veľmi si 

otverená. Tak si predstav, že bežíš lesom. V tomto lese nájdeš 

jahodové pole. Okolo je plot." Pauza, nech si to žena predstaví. 

 

"Prvá otázka: Aký vysoký je ten plot?" Ona odpovie. 

"OK, teraz pôjdeš na pole. Ďalšia otázka: Koľko jahôd nazbieraš?" 

Daj jej čas, aby si všetko predstavila. 

 

"Ok, teraz posledná otázka. Jahody neboli samozrejme tvoje. Takže si 

ich ukradla. Čo cítiš vzhľadom k tomu záhradníkovi?" Je zaujímavé, 

že čím krajšie ženy sú, tým skôr odpovedia: "Nemám žiadny pocit, 

nemám s tým problém." 

 

"OK, teraz ti poviem, čo znamenajú odpovede. Výška plotu 

predstavuje, ako si sexuálne prístupná." Tu prichádza k zaujímavému 

rozhovoru, najmä keď povie, že plot je veľmi nízky.  

 

"Koľko jahôd si vzala znamená, koľko sexuálnych partnerov by si 

chcela mať." Pauza, nechaj ju premýšľať." A tretia odpoveď je, aký 

máš pocit z muža po jednej noci. Takže neviem, či už si mala ONS, 

ale povedzme, že áno." 

Veľa žien povie, samozrejme, že nemala žiadne. Ale to nevadí. Ide o 

sexuálnu eskaláciu. S pomalým a pokojným hlasom pokračuješ: 

"OK, ale môže sa tiež stať, že si mala. Ako by si toho muža vnímala?" 

 

Na základe skúseností neexistuje žiadna korelácia medzi testom a 

osobnosťou ženy. To ale nevadí, pretože to má za úlohu iba dosiahnuť 

sexuálnu eskaláciu. 
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Hádanie čísiel 

 

Tieto dva triky fungujú dobre len s atraktívnymi ženami. Je to ideálne 

na párty alebo pri zoznámení. 

 

"Hej, môžem ti čítať myšlienky." Musíš to ale povedať veľmi rýchlo a 

nadšene: "Mysli rýchlo na číslo na stupnici od jedna do desať." A keď 

povieš "stupnica", ukáž rukami ako keby si mal pred sebou myslenú 

mierku. Ak povieš "jeden" ukážeš ľavou a pravou rukou spolu, kde je 

jednotka a potom ideš pravou rukou smerom na pravo po myslenej 

stupnici až do desať. Na konci povieš číslo "desať". Ľavá ruka, ktorá 

je nula, sa nepohybuje. Žena si potom nevedomky predstaví mierku. 

Potom prejdeš prstami pravej ruky na miesto, kde by mohla byť 

sedmička. A opýtaš sa: "Máš číslo?" Hneď potom, ako povie "áno", 

povieš zrazu "sedem".  

 

Často si ženy nevymyslia tak rýchlo číslo žiadne číslo, ale keď už 

povie "áno", potom aj prizná, že si mal pravdu: "Áno, bolo to sedem, 

ako to vieš?" 

 

A to aj v prípade, že si žena nejaké číslo predstaví, 65% ľudí stále 

myslí na číslo sedem. Stalo sa len niekoľkokrát, že žena myslela na 

iné číslo. Pokiaľ myslela na iné číslo, urobíš si z toho srandu: "OK, 

tak to skúsme znova." A potom to znova zopakuješ úplne celé a 

povieš znovu sedem. 

 

Rovnaký princíp môže byť tiež na stupnici od jednej do štyroch. 

Tentoraz odhadneš číslo tri. Je jedno či číslo trafíš alebo nie, je to len 

hra.  
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Na konci to nasmeruješ na rande: "OK, teraz mysli na dokonalé rande, 

kam by sme obaja mohli ísť. Máš niečo? Nechám ti ešte trochu času." 

To je ideálne, pretože už bude predpokladať, že vy dvaja spolu pôjdete 

na rande. Potom budeš hádať, kde to môže byť.  

 

Avšak, musí to byť vtipné. Takže žiadne normálne veci, ako je 

kaviareň, jedlo, sviečky atď. Povedz napríklad: "Keby sme boli v Los 

Angeles, zobral by som ťa pozrieť sa na západ slnka na pláži a 

počúvali by sme vlny. Vybral by som z tašky ďalekohľad a pozorovali 

by sme hviezdy." 

 

Cold reading - vety 

 

Každá z týchto viet môže začať podobne, ako pri čítaní z dlane. 

Môžeš jej povedať, ako si sa naučil cudzí jazyk a pritom si čítal knihu 

z Orientu. 

 

"Existuje niekoľko vecí, ktoré mi pri tebe napadli. Môžem ti ich 

povedať, a ty mi povieš, či je to pravda alebo nie. Pre mňa je to len 

hra. Takže než začnem, podaj mi ruku. To je dôležité pre vytvorenie 

spojenia." 

 

"Niekedy sa tváriš, že nemáš odvahu začať niečo nové. Ale niekedy si 

naozaj dobrodružná a zoberieš každú príležitosť, aby si mohla 

vyskúšať niečo nové. A to sa vždy stane, keď si vo veľmi dobrej 

nálade a s tým správnym človekom." Pritom ukážeš nenápadne na 

seba. 

 

"Myslím, že ľudia si o tebe myslia, že si..." Povieš, ako by podľa teba 

mohla vyzerať: arogantná, dominantná, domýšľavá, mrcha, chrumka, 

atď. "Ale ja moc dobre viem, že si dobré dievča. Je to len tvoja 

ochrana pred zlými ľuďmi." 
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"Existujú dva druhy ľudí: pozorovateľ a herec. A ty si práve 

pozorovateľ. Ale v pravú chvíľu, sa zmeníš na herečku a ujmeš sa 

vedenia. Potom si vo svojom živle. Ale to sa stane len s tým správnym 

človekom." Ukážeš opäť na seba. 

 

"Pozri sa na ostatných ľudí tu, ako sa správajú. Môžeš prečítať veľa z 

ich správania. Napríklad: Čo môžeš povedať o tejto dvojici?" Potom si 

zahráte malú hru, že sledujete spolu ľudí. To je skvelé, pretože tak 

spoznáš jej názor a získaš o nej veľa dôverných informácií. 

 

Cold reading funguje aj prípade, ak chceš osloviť ženu, ktorá vyzerá, 

že sa nechce s nikým baviť: "Mnoho ľudí si myslí, že si arogantná 

mrcha, ale skúsenosti ukazujú, že práve takéto ženy sa chcú len 

chrániť pred idiotmi. Ženy ako ty sú veľmi emocionálne a citlivé a 

chcú mať normálny rozhovor s inteligentným chlapom." 

 

Milan Marko a.k.a LifeArtist 


