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ELITNÍ TEXTING 
 

ČÁST 1. - ÚVOD 

 

Pronikni do tajemství úspěšného psaní přes internet. Dočkej se co největšího počtu odpovědí a veď 

konverzace, které Tě nejen budou bavit, ale dostanou Tě i na osobní setkání. 
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Do rukou se Ti dostal dokument, který Ti má pomoct zlepšit Tvoje schopnosti v oblasti digitální 

komunikace. Cílem je zvýšit Tvoje šance, že se dočkáš odpovědi, že zaujmeš, že to dotáhneš až k osobní 

schůzce, případně upevníš vztah po již proběhlém setkání.  

VYJASNĚME SI TO 
Digitální svět je těžce konkurenční prostředí. Nepotřebuješ takovou odvahu jako na ulici, vše děláš 

z bezpečí svého gauče, proto se také dočkáš největší konkurence. K tomu máš omezené možnosti, jak 

zaujmout. Než Tě úplně zneguji, chci říct, že i přesto má cenu na tomto bitevním poli zabojovat. Jen 

mysli na to, že je to „hra čísel“. Neexistuje „kouzelní zaříkávadlo“ zaručující 10 odpovědí z 10 pokusů. 

Přiznat si to je skvělý první krok. 

Jestli si tento ebook stáhnul jen kvůli tomu, že si myslíš na jednu jedinou holku, kterou chceš zaujmout, 

musíš si uvědomit, že neexistuje skvělý malíř, který by namaloval pouze jeden obraz. K tomu, být 

v něčem skutečně dobrý, potřebuješ spoustu praxe. Pokud máš tedy nějaký ultimátní cíl, nezkoušej tipy 

z tohoto ebooku přímo na této holce, ale natrénuj si svoje textingové dovednosti na méně důležitých 

kontaktech. Je tu záruka, že pak tu „svoji vysněnou“ dostaneš? Ne. Nebudu Ti lhát. Jsem tu od toho, 

abych Tě naučil rybařit, ale nedokážu Ti zaručit, že vylovíš zrovna jednu konkrétní rybu. Avšak pamatuj, 

moře je plné ryb a někde se skrývají mnohem cennější úlovky, než se Ti kdy mohlo snít.  

Pokud se chceš pustit do posouvání svých limitů, musíš být připravený i na dílčí neúspěchy a zklamání. 

Nejlepší není ten, kdo dostane nejvíc odpovědí z nejméně pokusů, ale ten, který se nezalekne odmítnutí, 

nenechá se zlomit a pokračuje, dokud nedosáhne svého cíle. Vytrvalost a schopnost překonávat 

překážky je přesně to, co Tě posouvá na vyšší level, tak se toho neboj a pojďme se do toho opřít. 

TVŮJ MINDSET 
S čím do toho jdeš? Říkáš si, ona stejně neodepíše? Máš názor, že většina jsou arogantní pipiny, co 

neodepisují? Změň to. To, co máš mít v hlavě je:  

 

„Jsou tu holky, které neodepisují, ale jejich nezájem se mě nijak nedotkne. Pořád je tu spousta jiných, 

které zaujmu a navážu s nimi zajímavou konverzaci, která mě bude bavit.“ 

Tvoje rozpoložení ovlivňuje, jak budeš k psaní přistupovat. Pokud se necháš znegovat prvním 

neúspěchem, projeví se to na všech dalších konverzacích. Ač zde psychické nastavení není tak důležitým 

faktorem jako třeba při oslovení na ulici, jeho role při textingu je pořád velmi důležitá. Piš uvolněný, bez 

negativních emocí a bez předsudků. Pokud Tě něco naštve, dej si „box breathing“ (4 sekundy nádech 

nosem, 4 sekundy zadržení dechu, 4 sekundy výdech, 4 sekundy bez nádechu a opakování). Toto 

jednoduché cvičení zklidní Tvoji mysl a fyzickou reakci. 
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PŘÍPRAVA PŘED BOJEM 
Tvoje digitální vizitka – Podívej se na svůj profil. Co vidíš? Vidíš zajímavého člověka, který si užívá života? 

Zkus se podívat očima té holky a řekni si, chtěl bych si já v její roli povídat s takovým mužem? Toto téma 

vydá na několik stránek jen samo za sebe, proto pouze pár bodů, které je dobré vzít v potaz. 

 

Měj na profilu fotky: 

 V oblasti přátel, nejlépe mužů i žen – Značí, že jsi populární, sociálně úspěšný člověk a že 

s Tebou ostatní rádi tráví čas. 

 Při sportu – Ukazuje, že Tvoje kondice je dobrá, že jsi zdravý a perspektivní. Pokud máš dobrou 

postavu, tak tím ještě lépe, protože vyniknou Tvoje svaly. 

 Užívající si nějakou zálibu – Něco, u čeho je vidět, že Tě to opravdu naplňuje. Může se to 

dotýkat předešlého bodu. Momentka ze zápasu, Tvůj namalovaný obraz, nejlepší fotka, kterou 

jsi vyfotil, atd. Měla by z toho vyzařovat energie a vášeň pro danou činnost. 

 Cestování – Jednoduše znak nezávislosti a dobrodružné povahy. 

 Postavení – Tohle je trošku kontroverzní bod, ale pokud máš hezké auto nebo drahé hodinky, 

tyto povrchní znaky úspěchu Ti mohou pomoci zaujmout, a tak by se na profilu měly objevit, ale 

ne příliš „machrovací“ formou. Nenápadně, měly by být součástí většího celku, ne jen okaté 

„Čumte, mám novou káru!“ 

 Ocenění – Cokoliv, co ukazuje, že jsi v moderním světě úspěšný. Fotka, kde stojíš na stupních 

vítězů nebo na pódiu potvrzuje Tvoje kvality. 

 Se zvířaty/s dětmi – Tohle má vliv na vnímání Tvé osoby. 

 

TVRDÁ PRAVDA O ČÍSLECH A POPULARITĚ 

Především na Instagramu Ti vysoké číslo sledujících může pomoci dočkat se odpovědi, protože to značí 

popularitu. Možná se teď zeptáš, mám si teda koupit sledující? Dneska už se dají počty koupit za pár 

korun, avšak pokud to uděláš, tak razantně snížíš svůj dosah a interakci. To znamená, že Tvůj profil bude 

na první pohled vypadat úspěšně a populárně, ale na Tvé příspěvky bude reagovat minimum lidí. Proto, 

pokud aktivně využíváš profil, na „umělé sledující“ se vykašli. Berme to prostě tak, že pokud jsi 

„influencer“, máš nefér výhodu. Když nemáš moc sledujících, jsou to sice „horší karty“, ale i s nimi se dá 

zahrát dobrá hra. 

(NE)ODEPISOVÁNÍ A POHLED ŽENSKÝMA OČIMA 
Napsal si pěti holkám a ani jedna neodepsala. Mnoho mužů řekne: „Slušnost je odpovědět, neodpovídají 

jen arogantní namyšlené ***!“ Ale už si nedovedou představit, jak jsou atraktivní ženy na sociálních 

sítích bombardovány. Představ si, že Ti přijde přes 50 zpráv denně. A jsou v tom holky, které Tě opravdu 

hodně zaujaly, jsou hezké, jsou vtipné, hned Ti odepisují. Budeš se probírat zbytkem a odepisovat nějaké 

Marušce, které se Ti ani nelíbí a napsala jenom „Ahoj“? Samozřejmě že ne. Stejně tak i ženy, které 
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dostávají hodně zpráv, neodpovídají na všechny. Tuto realitu musíš brát v potaz a nemělo by Tě to 

rozhodit. Nenech se ovládnout vztekem, nesnaž se je „vychovávat“. Přiznej si, že jsi v tomhle bezmocný, 

že nemáš vliv na jednání ostatních. Můžeš si myslet, že je to drzé a nevychované, ale nepatlej se v tom, 

když s tím nic nemůžeš udělat. 

CO JE NÁŠ CÍL? 
Jde o to, abychom rozvinuli konverzaci, která bude:  

 Originální – Nikdo nechce číst něco ohrané, co už viděl stokrát. 

 Zábavná – Pamatuješ si na ten okamžik, kdy ses s někým na zastávce bavil o počasí? 

Samozřejmě, že ne. Nudné konverzace neobnovujeme. 

 Flirtující – Chce to tomu dát náboj a odlišit se od konverzace s kamarádem. Cílem je vytvořit 

napětí. 

 Hluboká – Chceš se dozvědět informace, které Ti skutečně prozradí, co za člověka ta holka 

je. Odhal něco ze sebe a očekávej to samé od svého protějšku. 

 Emočně nabitá – Je lepší varianta, když tu holku trošku naštveš, než když nevyvoláš emoce 

žádné. 

Bez ohledu na to, jestli míříš ke schůzce, chceš si jen s někým napsat nebo toužíš po nějaké vzrušující 

konverzaci, vždy je dobré vybudovat vztah. Tím nemyslím vztah jako partnerský svazek, ale určité 

spojení mezi vámi. 

PRVNÍ ZPRÁVA 
Zde záleží na tom, jakou platformu aktuálně využíváš, jestli jsi na Facebooku, Instagramu nebo Tinderu. 

Jde o to, že svoji šanci můžeš zvýšit letmým researchem, pokud máš z čeho čerpat (problémem může být 

například soukromý profil na Instagramu). Podíváš se na informace, které jsou dostupné, a aspoň na 

minutu se zamyslíš. Tím ukazuješ zájem. Když půjdeš na důležité jednání s klientem, také se snažíš zjistit 

informace o něm. Představ si sebe v roli klienta, jdeš někam na schůzku a tam máš připravené své 

nejoblíbenější občerstvení. Někdo si dal tu práci, že se na Tebe připravil, to je ukázka zájmu. Ale pozor! 

Vyhni se nepřiměřené investici. Nemusíš strávit hodinu zjišťováním informací o holce, u které nevíš, 

jestli se dočkáš odpovědi. Měl by si vždy vyvinout přiměřené úsilí. V případě soc. sítí je to pár minut 

prohlédnutí profilu. 

Ukázka „otvíráků“ odvozených z obsahu profilu: 

Příklad 1:  

Monika má na profilu spoustu fotek s kočkou, která bude zřejmě perská. 

Moje úvaha: Bude ji zajímat téma koček, může to být dobrý ice-break.  

Moje zpráva: Ahoj Moniko, jsi odvážná, že se fotíš s tou kráskou a nebojíš se, že Tě zastíní  (neg*) 

Opravdu jsou perské kočky tak náročné nebo jsou to jen takové povídačky? 

Ona: Ahoj, takže mi píšeš jen kvůli mojí kočce? Ano, je to perská, ony bla, bla, bla… 
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Já: No nebudu lhát, docela mě číča zaujala, ale pak jsem si všiml i Tebe a říkal jsem si, že mi spíš 

odepíšeš ty, než ona. Budu první kluk, kterého jí přebereš nebo tohle děláš běžně? (flirt) 

… 

 

Příklad 2: Alena má na profilu fotky z latinsko-amerických tanců. 

Moje úvaha: Jdu na to opět přes zájem. 

Moje zpráva: Ahoj, koukám, že se ráda hýbeš, víš, co je na těchto tancích nejzajímavější?  

Ona: Ahoj. Co? 

Já: Ten temperament, že když žena tančí, je to jak oheň. Proč ty sis vybrala zrovna tenhle styl? Mám 

se připravit, že se spálím? (flirt) 

Ona: No to si piš, se mnou se nevyplácí si hrát. A jo, baví mě na latinu ta energie. 

Já: Já si vždycky rád hrál s ohněm  Jak chlapi na to reagují, nebojí se trošku, když vidí tu Tvoji 

energii? 

… 

TVOJE ZBRANĚ 
Co vše můžeš využít ve svůj prospěch? 

 PROFIL – Tvoje prezentace, texty a fotky. 

 INVESTICE – To, že se nebojíš věnovat pár minut času zjistit nějaké info a přizpůsobit tomu psaní. 

 ODVAHA – Že jsi schopný jít do rizika, že možná zůstaneš v „zobrazeno“ a nezastaví Tě to. 

 „NEG“ – Jedná se o způsob, kdy flirtující zábavnou formou upozorníš na něco negativního. Je to 

takové zábavné „rýpnutí“. Tímto se odlišíš od všech (s prominutím) poserů, kteří ji vynášejí až do 

nebe a nemají v sobě odvahu na trošku drzosti. 

 SKUTEČNÉ KOMPLIMENTY – Komplimenty, které nejsou jen ohranýM tlacháním, ale skutečně 

potěší. O komplimentech najdeš celý jeden článek na blogu. Vždy chval raději to, jaká ta holka je, 

než něco fyzického (prsa, oči, nohy, …). 

 HLASOVÉ ZPRÁVY – možnost použít intonaci a vzbudit větší zájem. 

ČEHO SE VYVAROVAT? 
 „Ahoj, jak se máš?“ – neoriginální, ohrané a nikam to nevede. Pokud už máš vybudované 

spojení a určitý vztah, tak se samozřejmě zajímej, jak se má. Ale jako „otvírák“ to není 

vhodné. 

 Zdrobněliny – „Ahojky“, „princeznička“, „máš čásek?“, atd. 

 Okamžité odepisování – Konečně Ti napsala, tak přestaneš se vším, co děláš, a hned tam 

datluješ odpověď? Ne, uklidni se a prostě odepisuj, až máš čas. 

 Moc smajlíků – Neměl bys používat více smajlíků než dívka, se kterou si píšeš. 

 Slohovky – Sleduj, jestli je vaše psaní vyrovnané. Jsou na její straně odpovědi jednou větou a 

ty máš vždycky minimálně celý odstavec? Uber trošku. 
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 Vzhlížení k ní – „Holka jako ty určitě neodepisuje.“ Tím shazuješ sebe a ji vyzdvihuješ. Je to 

znak nízkého sebevědomí, které není přitažlivé. 

 Sexuální narážky – Tvým cílem může být klidně sexting. Ale musíš vědět, kdy zatlačit a kdy 

ubrat. Když to rozjedeš moc brzy, kdy ještě nemáte vybudovaný vztah, zůstaneš v zobrazeno 

nebo skončíš v blokaci. 

 Přehnaná emoční zainteresovanost – Ona Ti sotva odepisuje a ty jí vyznáváš lásku. Tak to 

nemá být, bacha na to. 

 Výslech – Tvým cílem je zjistit informace, ale nemůžeš to dělat stylem, kdy pálíš jednu otázku 

za druhou. 

UMÍŠ HRÁT ŠACHY?  
Pokud umíš hrát šachy, máš výhodu. Texting je totiž podobná hra. Vyhrává ten, kdo dokáže uvažovat 

více tahů dopředu. Stejně tak je dobré i uvažovat, kam konverzace směřuje. Kam mířím mojí otázkou? 

Píšu „Jak bylo v práci?“, vím, co budu psát dál, když napíše jenom „fajn“ nebo „špatný“? Vždy buď 

minimálně dva tahy napřed.  

NEPROJÍTÍ PŘES FILTR 
Občas skončíš v žádostech o zprávy a občas zůstaneš na „zobrazeno“. Neber si to osobně, nepiš, jaká je 

to namyšlená číča. Prostě to nech plavat. To se stává. Nebudeme si nic nalhávat, může v tom hrát roli i 

vzhled, že se jí prostě nelíbíš. Pokud Ti neodepsala na tři zprávy za sebou, přejdi dál, moře je plné ryb.  

PROBLÉM SE SKRIPTY 
Teď si určitě říkáš: „To je všechno hezký, ale já chci víc konkrétních příkladů, věty, co mám napsat.“ 

Problém se skripty je v tom, že to nejsi ty sám. A ty pro vybudování vztahu potřebuješ dát do konverzace 

něco ze sebe. Druhým problémem je originalita. Ve chvíli, kdy se něco rozšíří, a začne to používat 

spousta lidí, ztrácí se originalita. Když vymyslím super větu, která zaujme vysoké procento a přebere ji 

spousta lidí, tak její účinnost bude klesat. Ve chvíli, kdy holka dostane od dvou tří kluků stejnou frázi, 

kouzlo je pryč. Ale do budoucna nevylučuji jednu edici ebooku pouze s příklady „otvíráků“ pro texting. 

VÝJIMKA POTVRZUJE PRAVIDLO 
Je možné, že se tento ebook dostane i k některým ženám, které se ozvou s námitkou: „Jsem žena a mám 

ráda, když mi někdo napíše jenom jak se mám“. Ano, to je možné. Vycházím ze znalostí, které platí na 

většinu žen a dívek, ale samozřejmě to není 100% a vždy se najde určité nižší procento, které bude tento 

přístup rozporovat. 
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CO NÁS ČEKÁ DÁL? 
Jak vidíš na první straně, jedná se o jednu z mnoha částí. Úvod, který Tě uvede do kontextu a dále se 

můžeme zaměřit na konkrétní témata. Jaká to jsou? 

 Tahák s konkrétními „otvíráky“ 

 Budování spojení 

 Komplimenty a „negy“ 

 Vzrušující konverzace, aneb jak na sexting 

 Domlouvání osobního setkání 

 Slepá ulička nekonečné validace 

 Upevňování vztahu po schůzce 

a mnoho dalšího. 

DOSLOV 
Tento úvodní ebook je k dispozici zdarma. Jelikož se neznáme, rozhodl jsem se nechat Tě nahlédnout za 

oponu mých znalostí bez nejmenšího rizika.  Je to můj dárek pro Tebe. Za vznikem stojí kromě 

samotného psaní i nespočet přečtených knih, realizovaných konverzací i konzultace se samotnými 

ženami. Místo naúčtování těchto nákladů a úsilí v podobě „cenovky“ jsem se rozhodl pro „dobrovolné 

vstupné“. 

Dozvěděl ses informace, které pro Tebe mají hodnotu? Použil si něco z toho a fungovalo to? Chceš 

pokračování? Pokud dojdeš k závěru, že Ti to něco dalo a že bys rád mou práci podpořil, můžeš tak 

učinit příspěvkem v libovolné výši na účet: 

216 376 090 / 0600 

Pokud tak učiníš, uveď do poznámky „ebook texting“ + Tvůj e-mail, případně nick na sociálních sítích. 

Kromě toho, že ses zasloužil o další e-booky nabité užitečnými informacemi, můžeš se na mě obrátit s 

konkrétními otázkami ohledně textingu. 

BUĎME VE SPOJENÍ 
Nejaktivnější jsem na Tik Toku, kde se dočkáš řady krátkých úderných videí. Pokud se se mnou chceš 

spojit, nejjednodušší je to přes můj Instagram. A pak je tu samozřejmě blog NAD LIMIT, kde najdeš ty 

nejobsáhlejší informace. Pro příznivce tradičnějším způsobů je tu pak e-mail info@nad-limit.cz  

 

 

Díky, že sis stáhl tento ebook, mám radost, že ses rozhodl na sobě pracovat a přeji Ti hodně úspěchů! 

https://vm.tiktok.com/ZMenDnmrL/
https://www.instagram.com/mike_likes_progress/
http://nad-limit.cz/
mailto:info@nad-limit.cz
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