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Experti v oblasti svádění a sexu vás na 3. ročníku Mezinárodní konference Správný chlap naučí,
jak na to.
Už jen poslední dny zbývají do dalšího ročníku konference Správný chlap (dříve Czech Social
Dynamics) v Praze. Dvoudenní program ve dnech 30. 4. a 1. 5. slibuje řadu skvělých řečníků a
neopakovatelnou atmosféru, v níž nasajete energii a motivaci. Jako poslední novinku organizátoři
do programu zařadili přednášku Roberta Rosenberga. V sobotu večer se navíc všichni účastníci
konference mohou s řečníky potkat na neformálním setkání a vyrazit s nimi na sarge do klubů!
Kromě Roberta Rosenberga mezi lektory mj. přibyl Morten Hake, který se zabývá koučinkem
osobního rozvoje a sváděním žen. Na konferenci vás nabudí ke změně životního přístupu. Můžete
se těšit i na legendárního SmoothDoca. Mezi již dříve potvrzenými řečníky je guru svého oboru
Michael Lassen, chorvatský učitel svádění BadBoy nebo britský specialista na svádění přes den
Yad.
Na konferenci se vystupující budou zabývat jak obecnými principy, jako je pozitivní a upřímný
přístup k ženám, tak konkrétními technikami, které vám jako mužům pomohou balit ženy, které jste
chtěli. Konference nabízí okruhy jak pro začátečníky, tak pokročilé, kteří už ženy s úspěchem
oslovují a s pickupem mají zkušenosti. Zkušení lektoři váš naučí taktiky a specifika svádění v
klubech, při tanci, na internetu a dají vám konkrétní tipy na seznamování kdekoli přes den.
Součástí konference je simultánní překlad (sluchátka s českým překladem) pro všechny, kteří plně
neovládají angličtinu. Jako bonus je pro všechny připravena soutěž o tandemový seskok padákem.
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3. ročník Mezinárodní konference svádění a osobního rozvoje Správný chlap v České Republice
http://SpravnyChlap.cz
Termín: 30. 4. a 1. 5. 2011
Místo: Praha
Cena lístku: 1749,- Kč
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