
full power em relaçoes humanas,tanto para solteiros e 

casados...se vc é 

casado ou mal casado,aprenda aqui conquistar e vencer 

ego femino,e não seja mais mnipulado pelas mesmas...  

olá irmão! 

vem aqui atraves desse e-mail dividir algumas coisa com 

vc em relação 

as relações humanas,quero dividr essas ideias que um 

amigo me passou 

que valem apena serem consideradas e algumas ignoradas 

como 

expressoes chulas,e grotescas,como vc sabe na biblia 

diz que devemos reter só o que é bom,por isso faça um 

bom proveito 

dessas informações que me ajudaram muito em minhas 

relações humanas.me 

desculpa se talvez vc acha esse e-mail invasivo,mas eu 

estou apenas 

querendo ser um apoio e ajudar-lo no quesito de torna sua 

vida um pouco 

menos tediosa.ok?  

em resumo irmão,o sistema em que vivemos se resumo 

apenas nas relações 

humanas homem e mulher,mais o problema que vc vai ver 

aqui é a maioria 

http://humanas.me/


dos homens vivem o sistema das mulheres e não no 

sistema de um homem 

de verdade,e é isso que esse e-mail aborda,como se entrar 

no sistema 

de um homem de verdade e não agir como se fosse um 

marica sem ofender 

a vossa pessoa é claro,aqui vc vai descobri que muito dos 

homens não 

se permitem se relacionar como um homem,mas porque 

eles estão agindo 

como se fosse uma delas,leia tudo e depois me diga se não 

é verdade.  
  

Aproximadamente 90 por cento dos e-mails que eu recebo 

contém 

perguntas como:  

1) "por que ela não está respondendo minhas chamadas? "  

2) "eu a amo tanto, mas ela está me ignorando. Me ajude! 

g"  

3) "por que ela cancelou o encontro? "  

4) "por que ela disse que 'somos apenas amigos'? "  

5) "por que ela não quer mais sair comigo? "  

6) "por que depois que eu me declarei ela sumiu?"  



Bem, NUNCA ninguém lhe disse isso, mas se uma mulher 

está 

lhe ignorando ou se separando de você, há só uma razão:  

ELA NÃO SENTE NENHUMA ATRAÇÃO POR 

VOCÊ!  

E realmente não importa o quanto você a AMA que ela 

não vai 

sentir o mesmo por você.  

Nessa hora a maioria dos sujeitos não entende isso. Eu sei 

que 

é um pensamento LÓGICO e masculino acreditar que se 

você gosta 

dela, ela também deveria gostar de você, mas entenda 

algo: Isso não 

EXISTE COM MULHERES!  

NÃO IMPORTA O QUANTO VOCÊ GOSTA DELA, 

MAS SIM O 

QUANTO ELA GOSTA DE VOCÊ! E NÃO TEM 

NADA A VER ESPERAR 

QUE ELA GOSTE DE VOCÊ SIMPLESMENTE 

PORQUE VOCÊ ESTÁ 

PROVANDO O SEU AMOR POR ELA. ISSO NÃO 

EXISTE!  

Não adianta se declarar, mandar flores, ou FAZER outras 

gentilezas 



românticas se a mulher não sente ATRAÇÃO por você. 

Isso mesmo. 

Se uma mulher está lhe evitando, pare tudo o que está 

fazendo agora 

mesmo, pois toda energia, tempo e dinheiro será em vão.  

A verdade é que ela não está nem um pouco preocupada 

com o quanto 

você a ama, apenas sobre o quanto de ATRAÇÃO ela 

sente por você! 

E se ela não sentir nenhuma ATRAÇÃO, você será apenas 

mais um 

INCÔMODO na vida dela.  

Pense nisto. Se uma garota realmente FEIA e OBESA se 

declara na sua 

frente e passa a correr atrás de você, você vai 

imediatamente casar 

com ela? Lógico que não! A mesma coisa acontece com as 

mulheres. 

Se elas dão de cara com um PERDEDOR 100% 

Certificado que quer 

desesperadamente atrai-las com "amabilidade", elas vão 

correr para 

bem longe de você, além de achá-lo PATÉTICO.  

Se uma mulher não sente ATRAÇÃO por você, então 

você será igual 



à garota feia e obesa do meu exemplo acima. Não importa 

o quanto 

você diga e mostre que a ama, nada disso 

FUNCIONARÁ!  

Escute, se ela não gostar de você, ela não vai querer 

ficar/transar 

com você, NÃO IMPORTA O QUANTO VOCÊ A 

PERSIGA. E quanto 

mais você correr atrás dela, mais ela vai se afastar de 

você.  

Por isso é fundamental que ao interagirmos pela primeira 

vez com 

uma mulher saibamos exatamente COMO e QUANDO 

agir para que níveis 

estratosféricos de ATRAÇÃO sejam criados. Se você não 

souber 

COMO e QUANDO agir, suas chances de despertar 

ATRAÇÃO na 

mulher serão praticamente NULAS. Resumindo: sem 

atração você não 

terá nenhum beijo ou sexo.  

Mas há uma saída: em vez de "perseguir" 

DESESPERADAMENTE as mulheres 

como 99% dos sujeitos fazem, tente ATRAI-LAS até 

você. É o que eu 



chamo de "conquista indireta". É a única conquista que 

funciona.  

E isso é MUITO SIMPLES se você dominar as 

CONVICÇÕES e ATITUDES 

que geram ATRAÇÃO nas mulheres.  

Em meus e-Book's eu entro em detalhes em como você 

pode ATRAIR 

a mulher dos seus sonhos, passo a passo.  

Mas se você quiser começar a ter sucesso com as mulheres 

agora 

mesmo, sugiro que...  

1. Não seja o "cara bonzinho-inofensivo". (não estou 

falando em 

maltratá-la, mas sim para parar de tentar bancar 

DESESPERADAMENTE 

o cara legal e CERTINHO)  

2. Não seja amigo de uma mulher que você sente 

ATRAÇÃO. Sério mesmo. 

Não escute os desabafos amorosos dela. E JAMAIS dê 

dicas amorosas.  

3. Não a procure a toda hora  

4. Não seja DESESPERADO em buscar a APROVAÇÃO 

dela. É ela que tem 

se preocupar se você vai ou não aprová-la.  



5. Não reprima seus DESEJOS SEXUAIS. Lembre que 

existe uma 

grande diferença entre mostrar a ela que a DESEJA e 

mostrar que 

NECESSITA dela para se sentir feliz/realizado. Seja o que 

eu chamo 

de "AMANTE DESINTERESSADO". É quando você a vê 

como uma fêmea (e se 

vê como um macho), mas não está desesperado em 

ficar/transar com ela.  

6. Não tenha comportamentos românticos durante a fase 

de ATRAÇÃO: 

mandar flores; pagar coisas; elogiar ela; escrever cartas de 

amor e 

poemas; confessar que está apaixonado por ela.  

7. Não seja PREVISÍVEL.  

8. Pare de dar PODER a ela  

9. Enfim, NÃO ESTRAGUE TUDO! Aja como um 

HOMEM e não como 

um GAROTO que tem medo de MACHUCÁ-LA. Você é 

um homem!  

Aqui está um dos segredos mais OBSCUROS  

  

Claro irmão, O principal erro que vejo em muitos homens 

é que querem 



saber o que falar para uma mulher, mas se esquecem de 

trabalhar primeiro 

suas emoções.  

Eu penso que para MUDAR é realmente importante 

TRABALHAR o modo 

como você PENSA e o modo como você SE COMPORTA 

ao redor das 

mulheres.  

as mulheres usam pequenas pistas para entender se você 

está sendo "natural" ou se você está fingindo seus 

comportamentos.  

Se você não ACREDITAR no seu poder como HOMEM, 

em suas 

CONVICÇÕES e nas técnicas que você está usando, então 

você será 

visto como um homem FALSO. Você sentirá como se 

estivesse 

"manipulando" e sendo FALSO com a mulher. Sua 

linguagem corporal 

vai denunciar este fato e as mulheres vão perceber seu 

NERVOSISMO, 

INSEGURANÇA e TIMIDEZ.  

Quando você ENTENDE o que está acontecendo com sua 

EMOÇÕES, 



os erros que não pode cometer, como e por que as 

mulheres agem, e 

como fazer as mulheres sentirem ATRAÇÃO por você, 

seus comportamentos 

serão CONGRUENTES e eles serão vistos como 

AUTÊNTICOS...  

dentro da minha comunidade privada eu gasto muito 

tempo na explicação de como adquirir seu "jogo interno", 

assim você 

pode FACILMENTE manter o CONTROLE das 

interações com as mulheres.  
  

o que fazer quando uma mulher quer ser 

"só sua amiga"?  

A primeira coisa que você tem que fazer é passar a evitá-la 

temporariamente, ou pelo menos dê a impressão de que 

você 

não está mais interessado nela. Também pare 

imediatamente com 

as conversas do tipo "melhor-amigo-gay". Pare de dar 

conselhos amorosos. 

Pare de ouvir os desabafos amorosos dela. Pare de fazer 

companhia 

e todas as vontades.  



Por quê? Porque quando uma mulher fala a clássica frase 

"vamos apenas ser bons amigos", normalmente significa:  

1) ela JÁ sabe que você está interessado nela. (você 

provavelmente 

cometeu o erro FATAL de se declarar antes de ver 

interesse nela.)  

2) ela NÃO sente o mesmo por você. (Tradução: ela sente 

0% de atração por você = ela sente apenas AFETO.)  

3) ela agora está lhe colocando na "zona negativa". 

Continue 

atrás dela, bajulando, forçando a barra, pressionando, 

beijando os pés, 

se humilhando e ela nem mesmo vai querer ser sua amiga!  

Então... em vez de bancar o PERDEDOR-IDIOTA, afaste-

se 

temporariamente dela.  

Lembre-se caro irmão, não importa o quanto você gosta de 

uma mulher. É o quanto ELA GOSTA de você, não o 

quanto VOCÊ 

GOSTA dela que conta. E se ela lhe disse que apenas 

"quer ser 

sua amiga", significa que ela não sente NADA 

sexual/romântico por você.  



Resumindo, é exatamente assim que você tem que AGIR:  

Você se AFASTA dela e começa a sair e paquerar com 

outras mulheres 

na frente dela. Isto fará com que você saia da "zona 

negativa". Então 

você começa novamente a paquerar sutilmente com ela, 

enquanto age 

como um Homem que é um GRANDE desafio,outro 

segredo é nunca beije-a no 

rosto elas veem isso como desespero. E outro abandone 

totalmente os 

comportamentos de "melhor-amigo-gay" que fizeram com 

que ela o visse 

apenas como um IRMÃO, não AMANTE,futuro 

noivo,namorado, ou marido.  

Mas para isso você precisa aprender a como despertar 

ATRAÇÃO nas 

mulheres. Você precisa aprender a como transformar 

amigas atraentes 

em amantes.  

Se você NÃO aprender, ouvirá todos os meses frases do 

tipo...  

"irmão, gosto de você, você é maravilhoso, mas apenas 

quero 



ser sua amiga! Você ainda vai achar uma garota 

especial..."  

ou  

"irmão, você está confundindo as coisas! Eu apenas gosto 

de 

você como um irmão! Desculpa."  

E no máximo ganhará um abraço de irmão e um beijo na 

bochecha.  

Parece péssimo, irmão?  

Sim, eu sei que isto é algo HORRÍVEL e VERGONHOSO 

para um homem.  

Em meu passado de fracassos com as mulheres isso 

acontecia pelo 

menos uma vez por mês. E os meus melhores amigos 

também 

passavam por isso a todo momento. Nós nos sentíamos 

confusos e não 

sabíamos onde estávamos ERRANDO. NÓS NÃO 

ENTENDÍAMOS AS 

MULHERES e muito menos COMO CONQUISTÁ-LAS! 

Nos víamos rodeados de 

amigas lindas e inteligentes, mas que não queriam nada 

conosco, 

a não ser desabafar os problemas de relacionamento que 

tinham com 



homens CAFAJESTES.  

Isso soa familiar para você?  

Mas a boa notícia é que HOJE eu tenho todas as respostas 

que eu 

não tinha há 10 anos atrás. Hoje eu compreendo COMO as 

mulheres 

PENSAM ao redor dos homens. E hoje eu também posso 

compreender e 

ensinar  a homens de todo o mundo como funciona o 

processo de 

ATRAÇÃO entre homens e mulheres.  

proxima lição...  
  

caro irmão esse proxima lição pode ser muito forte e você 

terá que ler 

para saber se você tem agido como tal, quero falar de um 

problema 

sério 

que ocorre com muitos homens quando interagem com 

mulheres muito 

atraentes...  

Homossexualidade.  

logico que sou contra os viadagem e baitolice,que é uma 

palassada 



sodomica. Não me entenda mal. O 

problema é que muitos homens agem como verdadeiros 

"homossexuais" 

ao redor das mulheres MUITO atraentes.  

Aqui estão alguns comportamentos "gays" que eles fazem 

ao redor 

das mulheres por pura falta de experiência, timidez ou 

culpa/medo 

de "machucar" a mulher...  

1- escondem a sexualidade e masculinidade. Agem como 

o "melhor-amigo-gay". 

2- tentam parecer "inofensivos" e "super legais". Agem 

como 

irmãos, não como homens. 

3- tentam ganhar a confiança/afeto muito cedo. Bancam a 

"melhor amiga". 

4- querem resolver a vida amorosa da mulher com 

conselhos 

e dicas. Também ficam ouvindo todos os desabafos 

amorosos. 

5- fazem companhia para a mulher em tempo integral. Dão 

carona, fazem todas as vontades, ligam toda hora. Enfim, 

agem como uma "melhor amiga". 



6- não paqueram, não provocam, não fazem 

brincadeirinhas 

maliciosas. Tratam a mulher como se fosse a própria irmã 

ou avó.  

Sabe o que isso significa para uma mulher?  

Que você não está interessado sexualmente nela. Que você 

apenas a vê como uma "amiga-irmã". Ou pior, que você é 

gay,bom assim 

elas talves o ver. 

Então ela vai lhe tratar apenas como mais um amigo. Nada 

mais 

do que isso. Isso mesmo, estou dizendo que as chances de 

você 

levar uma mulher (que o vê apenas como amigo) para a 

sua futura cama de casado 

são praticamente NULAS! Saiba que mulheres separam 

muito bem o 

afeto de atração. Se você criar apenas afeto sem criar 

atração, 

esqueça essa mulher.  

caro irmão, isso é grave, muito grave. Porque em 99% dos 

casos 

esses homens que agem como "gays" estão MUITO 

interessados na mulher. 



Só agem assim porque não tem qualquer ideia do que fazer 

para provocar 

atração.  

E claro, você sabe muito bem o fim dessa história...  

Você ganha mais uma "amiga-irmã" super gostosa que 

apenas 

lhe trata como um irmão. E quando tentar algo mais sexual 

ou se declarar para ela vai ouvir: "desculpa irmão, mas 

vejo 

você apenas como um grande amigo. Não vamos estragar 

nossa amizade, 

né?" E daí você ganha mais um abraço de irmão e beijo na 

bochecha.  

Infelizmente isso acontece todos os dias com homens de 

todas 

as idades.  

Mas há uma saída? 

sim continue lendo os postes....  

posso REALMENTE ser honesto com você?  

    Se você é impopular entre as mulheres, grandes serão as 

chances 

de que você seja impopular em todas as áreas de sua vida, 

incluindo 



as áreas profissional e social.  

Diariamente dezenas de caras ANTI-SOCIAIS chegam até 

mim querendo, 

da noite para o dia, tornarem-se POPULARES com as 

mulheres ... quando na 

verdade eles não têm AMIGOS e possuem uma vida 

profissional/ social 

fracassada.  

    Sinceramente, acho que esses caras estão totalmente 

PERDIDOS 

e se eles realmente não enxergarem o "x da questão", vão 

apenas andar 

em círculos, mesmo tendo as melhores técnicas e truques 

de sedução 

do planeta nas mãos.  

    Enfim, mesmo com as técnicas de sedução, eles não 

terão 

sucesso algum porque ainda possuem péssimos hábitos e 

um estilo de 

vida medíocre que apenas mostra para as mulheres e 

demais pessoas 

o quão IMPOPULARES e ANTI-SOCIAIS eles são.  

    Vou lhe dizer uma coisa que nenhum outro autor de 

cursos de 



sedução teria coragem de revelar... (sim, porque eles só 

querem lucrar 

prometendo o impossível).  

    Leia com muita atenção...  

    *** Se você for IMPOPULAR em todas as áreas de sua 

vida, a primeira 

coisa que você deveria fazer é se preocupar em expandir 

seu círculo social 

e realmente mudar todo o seu estilo de vida, ao invés de 

procurar "milagrosas 

técnicas de sedução". ***  

    Sério irmão, se você não tem muitos amigos e possui 

um estilo de vida "caseiro", previsível e chato, esqueça por 

alguns meses 

as "técnicas de sedução milagrosas". Gaste os próximos 2 

meses expandindo 

seu círculo social e refazendo todo o seu estilo de vida e 

hábitos.  

    Torne-se aventureiro. Mude de cidade. Troque de 

emprego se for 

preciso. Conheça 

pessoas novas. Mude seu corte de cabelo. Mude suas 

roupas. Mude sua rotina 



e hábitos. Termine com aquela garota indesejável que só 

atrapalha a sua vida.  

    Arrisque! Faça! Mude! Isto irá lhe beneficiar PARA O 

RESTO DA SUA VIDA.  

proxima lição...  

caro irmão,é incrível ver como muitos homens são 

ingênuos 

a ponto de acreditarem que sendo "agradáveis" e 

"bonzinhos" 

com uma mulher ela vai querer retribuir essa 

"amabilidade" com 

BEIJOS e SEXO.  
  

Aqui está uma lista de atitudes que muitos homens têm 

quando estão 

interessados numa mulher em particular....  

1- dando carona para tudo quanto é lugar 

2- elogiando a garota o tempo todo 

3- concordando com tudo o que a garota diz ou faz 

4- nunca dizendo "NÃO" aos pedidos e comportamentos 

da garota 

5- pagando todas as contas, dando dinheiro, presenteando 

a 

garota com coisas caras e românticas 



6- dando flores, escrevendo cartas de amor, suplicando, 

confessando 

todo o amor, se rastejando aos pés da garota e implorando 

o 

amor dela 

7- ligando, procurando-a a toda hora 

8- enviando SMS, emails românticos ou mensagens 

melosas em redes sociais 

9- sendo o amigo "confidente" e escutando as frustrações 

amorosas que 

ela teve (ou tem) com algum cafajeste que não a quer (isso 

você faz, não?) 

10- implorando por um beijo ou sexo e dizendo que ele 

merece isso 

porque foi tão "generoso" e romântico com ela  

e outras mil coisas que você provavelmente vomitaria em 

cima 

do seu teclado caso eu escrevesse aqui.  

eu gostaria de lembrá-lo que o feminino é atraído 

pelo masculino. E quando um sujeito é "agradável" e 

"bonzinho" ele 

esconde essa MASCULINIDADE NATURAL que todo 

homem possui. Então é 



óbvio que agindo assim VOCÊ NÃO pode ATRAIR 

SEXUALMENTE uma mulher. 

A única coisa que você pode ATRAIR é amigas que lhe 

tratarão como um 

verdadeiro IRMÃO, lhe darão um beijo na bochecha e um 

abraço inofensivo. 

Ou pior, apenas mulheres interesseiras que vão fazer você 

de palhaço 

com traições, golpes e chantagens.  

ACREDITE irmão, SER O SUJEITO AGRADÁVEL E 

BONZINHO 

NÃO É NADA AGRADÁVEL PARA AS MULHERES! 

MULHERES NÃO QUEREM 

AMABILIDADE, QUEREM MASCULINIDADE! E 

ELAS QUEREM OS HOMENS 

QUE NÃO AS QUEREM,ou seja indiferença = atração 

para elas por que 

causa duvida na mente delas,e a duvida tem o poder de 

conquista,de se 

querer explorar! ENFIM, ELAS QUEREM DESAFIO, 

NÃO UM IDIOTA- 

PERDEDOR!  

Quebrar esse velho paradigma é o primeiro passo para 

você obter 



sucesso com as mulheres.e não importa se você é feio ou 

bonito,isso 

quase não conta para mulheres quando elas estão diante de 

um vencedor 

do ego fraco,ou da vontade fraca,que só afasta e não 

conquista.  

proxima lição...  

leia com atenção esses segredos, pois são de suma 

importância para que você tenha um sucesso INCRÍVEL 

com as mulheres e até na vida profissional/ financeira.  

  

Segredo Bombástico #1: Sedução é uma habilidade 

e pode (deve) ser aprendida  

Ao contrário do que ensina a crendice popular, seduzir 

mulheres é uma habilidade. A maioria dos homens que 

possuem sucesso na sedução e acabam transando com 

as mulheres mais sexys de sua cidade não são os 

mais ricos, bonitos ou famosos.  

Estes homens possuem habilidades, estratégia e 

ferramentas. 

Eles aprenderam com seus erros e com os acertos de 

seus amigos e praticam essas habilidades numa base 



sistemática. Eles não nasceram com genes superiores. E 

muito 

menos eles possuem algum "dom" sobrenatural para se dar 

bem 

com as mulheres ou para ganhar dinheiro.  

Tudo o que eles SABEM eles APRENDERAM com 

alguém!  

A boa notícia é que essas habilidades podem ser 

aprendidas 

por qualquer homem. Toda habilidade deve ser aprendida 

numa base sistemática. Ninguém nasce sabendo coisa 

alguma.  

Você e eu tivemos que aprender a caminhar, falar, ler, 

mexer 

no computador, dirigir e fazer todas as atividades que 

fazemos 

diariamente. E todas essas habilidades você teve que 

aprender 

porque simplesmente precisa delas para sobreviver.  

Como seria sua vida se não soubesse fazer nada do que faz 

diariamente? Sim, seria um caos.  

E seduzir mulheres não é nada mais do que outra 

habilidade 

que você deve aprender o mais cedo possível. É algo 



imprescindível para sua vida social e amorosa/ sexual.  

  

Segredo Bombástico #2: Confiança vem do seu 

conhecimento  

A maioria dos homens que são tímidos ao redor das 

mulheres 

só são tímidos porque eles não sabem o que estão fazendo. 

Todos nós temos áreas em que somos fortes e outras áreas 

em que somos fracos. Nós somos confiantes nas áreas em 

que somos bons e menos confiantes nas áreas em que não 

somos tão bons.  

Se você é um grande programador de computadores e eu 

lhe pedir para que me faça um programa X, você 

provavelmente 

vai fazê-lo com muita confiança e competência. Você vai 

agir com 

confiança inabalável porque SABE o que está FAZENDO. 

Você tem 

o CONHECIMENTO e a PRÁTICA.  

Agora, se eu lhe pedir para que se aproxime de uma 

mulher 

atraente, apresente-se e pegue o contato dela, e tudo isso 

em 



menos de 3 minutos, você teria a MESMA CONFIANÇA 

que possui 

com a INFORMÁTICA? Imagino que não... a menos que 

você tenha meu 

Curso e saiba O QUE fazer e COMO fazer isso.  

Agora imagine que você SABE exatamente O QUE fazer 

e COMO 

fazer para se aproximar da garota e sair com o contato 

dela.  

Como você se sentiria agora, irmão?  

Muito CONFIANTE, não é mesmo?  

Sim, agora você tem o CONHECIMENTO. Para se dar 

bem com 

as mulheres você deve ter esse CONHECIMENTO. Só 

com o 

CONHECIMENTO que você terá a CONFIANÇA para 

AGIR.  

Acredite, você JAMAIS terá CONFIANÇA se não souber 

COMO realizar 

determinada AÇÃO. E isso se aplica em qualquer área da 

sua vida.  

Afinal, seu cérebro preservará seu EGO da melhor forma 

possível. 

Para seu cérebro, AGIR sem saber COMO e O QUE fazer, 

é muito 



traumático, pois pode lhe trazer grandes transtornos, 

fazendo você 

parecer um TOLO diante dos outros.  

Isso é porque você tenta dar mil e uma justificativas para 

não 

se aproximar das mulheres atraentes. É seu cérebro 

tentando 

preservar seu EGO, fugindo de qualquer possibilidade de 

encontrar 

FRUSTRAÇÃO e DOR pela frente.  

OBS: Em meu curso eu ensino a como REPROGRAMAR 

seu cérebro 

para romper com este padrão de comportamento limitante.  

  

Segredo Bombástico #3: Para você conseguir as coisas 

que nunca teve antes, você deve fazer as coisas 

que nunca fez antes.  

A verdade é simples: se você continuar fazendo 

exatamente 

o que tem feito nos últimos anos, vai obter exatamente o 

que vem obtendo nos últimos anos.  

Para obter resultados diferentes, você deve FAZER coisas 

diferentes.  



Eu aprendi isso na prática. Eu tinha um emprego medíocre 

(embora não ganhasse mal) e não vinha obtendo sucesso 

algum em minha vida. Até que resolvi pedir demissão, 

montei 

minha própria empresa e virei um empresário. Hoje sou 

feliz, 

livre e tenho motivação para crescer a cada dia.  

Mas para conseguir tudo isso eu tive que FAZER ALGO 

QUE 

EU NUNCA TINHA FEITO ANTES. Você deve 

ARRISCAR.  

Se você não tentar coisas novas, você NÃO obterá coisas 

novas.  

Se sua vida está horrivel e você continua fazendo 

exatamente 

as mesmas coisas, dia após dia, sua vida só vai ficar mais e 

mais horrivel. É preciso romper com isso de uma vez.  

O ponto que quero chegar é: você deve AGIR de uma 

forma 

diferente. Se tudo o que fez com as mulheres até hoje não 

deu resultado, porque AINDA continua fazendo o que tem 

feito? Você está sendo INSANO. Está fazendo sempre as 

mesmas coisas e esperando resultados diferentes. É tolice 



AGIR assim.  

É necessário uma MUDANÇA de COMPORTAMENTO.  

É necessário usar a sua INTELIGÊNCIA.  

Esse é o primeiro passo para uma mudança pessoal. Você 

deve 

PERCEBER que o que tem feito até hoje não está dando 

certo 

e assim buscar novas AÇÕES. E essas novas ações vão 

gerar 

novos RESULTADOS.  

E este passo deve vir de você, não de mim ou dos outros.  

  

Segredo Bombástico #4: Mudando a sua rotina você 

muda a sua vida.  

O que você tem feito ultimamente para ter sucesso 

com as mulheres ou no seu casamento com sua 

mulher,caro amigo?  

Nada?  

Acredite, a maioria dos homens não faz nada!  

Passam os finais de semana sentados em seus sofás 

enquanto 

se embebedam assistindo programas estúpidos de comédia 

e 



sonham que alguma mulher ligue para eles, ou bata em 

suas 

portas e implore por sexo.  

Sim, isso sim é uma comédia!  

Como diz o guru em motivação Tony Robbins: "Se você 

quiser 

ter a mesma vida medíocre que a maioria das pessoas têm, 

então simplesmente faça exatamente o que elas fazem!".  

Robbins tem toda razão.  

Se quiser se dar bem com as mulheres você não pode 

mais ficar em casa vendo TV, batendo papo virtual ou 

jogando 

vídeo game. Simplesmente deve sair de casa e estar onde 

as 

mulheres estão. E elas estão em toda parte, menos dentro 

da 

SUA CASA.  

Então, saia de casa,caro irmão  

Segredo Bombástico #5: As mulheres devem respeitá-lo 

como homem, caso contrário não terá sucesso algum.  

Então, como as mulheres respeitam os homens?  

Bem, as mulheres respeitam um homem PERCEBENDO o 

seu nível de 



INDEPENDÊNCIA e AUTO-SUFICIÊNCIA.  

Mulheres são atraídas pelos homens que são fortes, livres 

e 

independentes. E mulheres não respeitam homens que são 

fracos, dependentes e submissos.  

Sendo assim, seu OBJETIVO É DESENVOLVER UMA 

IDENTIDADE FORTE!  

Mas como se consegue isso?  

Para conseguir isso você deve estar no controle de sua 

vida. 

Deve ser um homem que tem objetivos e metas. Deve ter 

um 

grande controle sobre suas emoções. Deve desenvolver 

uma auto- 

imagem FORTE.  

Não pode ser um homem que vive pelo mundo chorando, 

resmungando, 

rastejando, preguiçoso, desanimado, cabisbaixo e 

dependente de 

tudo e de todos. Você deve ter o domínio de si mesmo e 

tomar decisões 

rápidas baseadas em suas próprias convicções.  

Acredite, homens FRACOS e INFERIORES não 

DESPERTAM ATRAÇÃO 



nas mulheres. Por mais de um milhão de anos as fêmeas 

evoluíram para não sentir atração por machos FRACOS, 

SUBMISSOS e 

PREGUIÇOSOS.  

E da mesma maneira que os homens são cruéis no desejo 

de 

transar com uma mulher SEXY, mulheres são cruéis no 

desejo 

de transar com um homem DOMINANTE com ela e com 

todo 

o mundo na vida dele.  

Mas aqui está a chave deste e-mail: PARA SER 

RESPEITADO, 

VOCÊ DEVE PRIMEIRO SE RESPEITAR!  

Não é isso que acontece com a maioria dos homens.  

Eles não têm o mínimo auto-respeito!  

Eles ficam com mulheres feias, fáceis e disponíveis (ou 

pagam 

para obter sexo!).  

Eles possuem empregos medíocres e trabalham 

contrariados e 

revoltados.  



Eles se acomodam na vida e moram de favor na casa de 

pais, 

parentes e amigos, mesmo tendo mais de 30 anos.  

Eles se vestem mal.  

Eles não investem em si próprios.  

Eles têm UMA VISÃO pequena da vida.  

Toleram os RESTOS e as MIGALHAS que a vida 

oferece.  

Toleram CALADOS as HUMILHAÇÕES e 

VERGONHAS que passam.  

Mas você não precisa agir como estes DERROTADOS 

e ACOVARDADOS que nada fazem para serem homens 

de 

VERDADE.  

Você pode tomar uma decisão de REVOLTA, dando um 

BASTA 

nisso TUDO e não tolerando mais as mesmas 

FRUSTRAÇÕES 

de sempre.  

Você pode TRANSFORMAR a sua própria REALIDADE 

NÃO ACEITANDO MAIS 

RECEBER AS MIGALHAS QUE A VIDA ESTÁ LHE 

OFERECENDO.  



Você pode expulsar de uma vez por todas este espírito 

maldito 

de ACOMODAÇÃO que lhe bloqueia de VENCER.  

ultima lição. 

Então, você está querendo conquistar uma mulher em especial, não é 

mesmo, irmão? 

 

(ATENÇÃO: não se assuste, o que vou dizer é um pouco chocante). 

 

Bem, vamos lá... 

 

Aqui está a verdade que nenhum autor teve coragem de lhe dizer: 

 

***você NÃO PODE QUERER seduzir uma mulher! Isso NÃO FUNCIONA!*** 

 

Não, eu não fiquei louco e nem estou bêbado, deixe-me explicar. 

 

Quando você QUER/PRECISA seduzir determinada mulher você está dizendo 

duas coisas... 

 

1- que já está envolvido emocionalmente por ela. Isso quer dizer 

que ELA JÁ SEDUZIU VOCÊ! Ela é o desafio, o prêmio. Isso também quer dizer 

que é você que está dependente da aprovação dela. Você é o mais fraco, o 

dominado. Isso o coloca numa situação péssima, muito péssima. 

2- que ela NÃO ESTÁ envolvida por você. Afinal de contas, se ela 

estivesse interessada, você não ia QUERER seduzir, não é mesmo? Apenas 

ficaria e transaria com a gata. Para que seduzir uma mulher que já está 

babando por você? Você só QUER seduzir uma mulher que não mostra qualquer 

interesse. 

 

irmão, você agora consegue entender o problema de QUERER conquistar 

determinada mulher? 

 

Sim, você já começa mal, muito mal. Porque você vai acabar fazendo tudo 

o que NÃO deveria fazer ao redor desta mulher. 

 

Veja 4 coisas mortais que você vai acabar fazendo de forma inconsciente 

ao QUERER conquistar certa mulher... 

 

1- vai buscar a aprovação/validação dela (ela tornou-se o prêmio/desafio) 

2- vai procurá-la a toda hora (será refém da presença dela) 

3- vai parar de sair/paquerar com outras mulheres, pois está envolvido 

ou apaixonado por esta mulher (todo o foco vai estar numa única mulher) 

4- vai começar a se desesperar quando ver que o seu jogo não está 

surtindo efeito. (ela não está nem aí para você.. o que é 



normal, pois dificilmente uma mulher sente atração por um homem que 

demonstra um forte interesse muito cedo - antes dela) 

 

Pronto, você dançou, porque vai estar dizendo para ela que tem 

BAIXO poder e valor. Você ficou refém da mulher! 

 

Aqui está a verdade: ***você tem que simplesmente ATRAIR as mulheres 

ao invés de QUERER, TENTAR, PRECISAR ou se ESFORÇAR/DESESPERAR para 

CONQUISTÁ-LAS.*** 

 

Compreenda que ATRAIR uma mulher, de forma natural, sem esforço, 

é totalmente diferente de QUERER/NECESSITAR conquistá-la. 

 

Apenas ATRAIR é fazer as coisas certas, naturalmente e de forma 

inconsciente. Já TENTAR, QUERER ou DESEJAR é achar que pode FRAUDAR 

de forma consciente e lógica o processo de ATRAÇÃO e QUÍMICA SEXUAL. 

 

Não, você não pode. 

 

Mas então você deve estar se perguntando COMO ATRAIR as 

mulheres de uma forma natural e não forçada ou desesperada... 

 

Simples, apenas aprenda a agir como um homem dominante, o que 

chamamos de "macho alpha". Assim você naturalmente vai conquistar as 

mulheres que cruzam no seu dia a dia. Tudo de forma natural, inconsciente 

e sem qualquer esforço ou embaraço. 

 

Aqui está a grande verdade deste email: você dificilmente vai obter sucesso 

se parar para pensar no que deve fazer para ATRAIR determinada mulher. 

Não, você não deve fazer nada de forma consciente. Não há nenhuma técnica 

a ser aplicada sobre a mulher. Você já deveria ser a técnica em ação, tudo 

de forma natural e inconsciente. 

 

Então, parou para pensar? Dançou. 

 

irmão, eu estou estudando esse assunto desde 2003. Já são 

8 anos de experiências e muita observação. Já passei por muitas experiências, 

já conversei com milhares de homens e mulheres. Também já li centenas de 

histórias de conquistas e posso afirmar sem medo de errar que a maioria dos 

homens que QUER seduzir determinada mulher não vai obter sucesso algum, 

justamente porque já estão envolvidos por esta mulher. Enfim, foi a 

mulher que os seduziu, não eles. Já começaram totalmente errados. E eu 

sei bem que as chances de sucesso nesses casos são mínimas. 

 

Então qual a saída? Simples. Aprenda a agir como um homem de verdade, 

dominante, líder, com controle emocional, que se vê como um desafio, um 

 prêmio que as mulheres irão disputá-lo com unhas e dentes. E não 

como um fracassado total, carente, desesperado, imaturo, que se apaixona 

pela primeira mulher linda que vê pela frente. 

 



Acredite, isso é um pouco chocante, mas depois de 8 anos de estudos eu 

preciso ser franco com você: não QUEIRA conquistar mulher alguma, 

porque raramente vai obter sucesso. Apenas aprenda a se comportar 

de uma forma que as mulheres irão NATURALMENTE se apaixonar por 

você. E você sabe bem disso. Volte no tempo e relembre os casos 

onde alguma gata se apaixonou loucamente por você. Você vai constatar 

que não fez qualquer esforço e nem QUERIA conquistá-la. Você apenas 

fez a coisa certa (de forma inconsciente) e pronto, ela se apaixonou. 

E agora volte no tempo e lembre do seu pior fracasso amoroso, quando 

você se apaixonou por uma garota que não estava nem aí para você. Mesmo 

tentando de tudo para conquistá-la, nada funcionou. Você será obrigado a 

concordar com este email e reconhecer que você não pode QUERER 

conquistar uma mulher. Você apenas ATRAI. Não pode existir qualquer 

esforço, desespero ou obsessão para isso. Se existir as chances de 

fracasso serão de 99,9%. 

 

Para ter uma ideia: diariamente dezenas de homens chegam até mim, 

desesperados, completamente loucos QUERENDO conquistar uma mulher que já 

os conquistou. Infelizmente eu tenho que ser franco e dizer para tentar 

esquecer essa mulher, pelo menos momentaneamente, e aprender a agir como 

um homem que é naturalmente sedutor e excitante. Eu sei que é um pouco 

duro ouvir isso, mas eu preciso ser franco. Normalmente esses homens 

seguem meus conselhos, dão um tempo para esta mulher, aprendem a agir como 

um homem sedutor, ATRAEM naturalmente outras gatas e depois, também 

de forma natural, até conseguem obter sucesso com a gata que estavam 

desesperados em conquistar. 

 

Lembre-se irmão: você não pode fraudar a atração e química sexual. 

Ou a mulher sente algo por você ou não sente. E o que vai determinar que 

ela sinta ou não é apenas o seu comportamento que deve ser natural e jamais 

forçado ou desesperado. Infelizmente quando você está envolvido 

emocionalmente por certa mulher todos os seus comportamentos tornam-se 

desesperados e forçados. E isso é grave, porque se a mulher já não sente 

qualquer desejo por você, ao agir de forma desesperada e forçada ao redor 

dela, o que vai acontecer? Simples, ela vai se sentir desconfortável 

ao seu redor e vai passar a evitá-lo. Pronto, agora as chances de sucesso 

que estava em 1% caem para 0%. 

 

Consegue ver o problema de QUERER conquistar uma mulher que não está 

nem aí para você? 

 

Então aqui está o que você deveria fazer no caso de estar QUERENDO 

conquistar determinada mulher... 

 

1- esqueça ela por enquanto. (Isso mesmo, desapegue-se) 

2- aprenda a agir naturalmente como um homem sedutor. (Mude os seus 

comportamentos) 

3- ATRAIA de forma natural outras mulheres (mude o foco e pegue 

experiência) 

4- depois de alguns meses, se quiser, volte a interagir com a garota 



que queria conquistar e veja os resultados... (você será outro e assim 

poderá ATRAIR naturalmente a mulher que mexeu com você) 

nunca pressione uma mulher por nada,se não ela verá você 

como um homem fraco...ex:quando você diz para ela que 

ela é linda, você esta dizendo que estar desesperado por 

atenção,por carinho,e ainda esta passando para ela uma 

imagem de um homem fraco,e     desenformado, e um 

mendigo por por carinho,atenção,e carente.  

  

Você pode adquirir o controle total da sua vida, investindo 

em si 

próprio e obtendo sucesso financeiro, social e 

amoroso/sexual.  

Você pode entrar para um grupo seleto de homens que já 

estão 

conhecendo a palavra SUCESSO em suas vidas.apenas 

fazendo estas lições 

de casa.pronto você já sabe quase tudo sobre como ter 

sucesso na vida 

e com as mulheres,mas antes quero finalizar com um coisa 

imprescindível 

que você deve fazer para ter susseco,não use 

celular,e-mail,telefone,orkut para conquistar mulheres,isso 

só 

distancia mais elas,trabalhe apenas mais com sua presença 

pessoal 

diante delas,interaja sempre pessoalmente nunca por meio 



eletronicos,esqueça isso.por que vc deve esquecer isso?pq 

homens 

desesperados é que usam isso,e as mulheres percebem isso 

outra coisa muito importante é que vc sempre deve evitar 

usar o termo 

inho,como pouquinho,tiquinho,coisinha,pequenina,se 

precisa use apenas o que vc 

quer se referir como pouco,muito pouco,muito 

pequeno,pequeno,minusculo,etc... 

tambem uma coisa interessante que  vc deve fazer quando 

quiser     passar uma imagem de um homem forte veril 

para uma mulher é dar um abraço frontal nela,letando ela 

uma certa altura e depois soltar emediatamente,isso passa 

para ela uma imagem de um homem forte e viril,pois  esse 

tipo de abraço  causa reações emocionais nela muito forte. 

....bom isso,e eu to passando isso para vc porque existe 

muito  analfabetismo nas relações humanas...e não 

esqueça ver os tipos de mulheres que existem no site: 

www.serfeliz.br30.com  

Ou 

trunfo.tripod.com/  

ok  

 

PARTE 2 

  

 A FALA DO CORPO: LINGUAGEM CORPORAL  

http://www.serfeliz.br30.com/
http://trunfo.tripod.com/


Você sabia que seu corpo pode falar muito sobre você. Mesmo não considerando sua 
aparência, é possível saber se você está gostando ou não de algo, se você está mentindo, ou 
se você quer realmente algo. Isto é linguagem corporal. Um idioma muito comum, mas pouco 
“falado” pelas pessoas. Poucos são aqueles que sabem interpretar os sinais dados pelo corpo 
de outra pessoa. E você está prestes a se tornar um desses especialistas em linguagem 
corporal.  

Para saber se uma mulher realmente está interessada em você, tente localizar os seguintes 
sinais:  

 
Sinais na região do rosto  

•  O rosto dela fica corado enquanto você a olha ou conversa com ela.  

•  Ela sorri para você de forma bem tranqüila e relaxada. O sorriso dela é abrangente, a ponto 
de mostrar os dentes;  

•  Ela mordisca ou lambe os lábios, numa notável expressão de desejo;  

•  O olhar dela em sua direção é penetrante e você nota que suas pupilas estão dilatadas (sinal 
claro de interesse);  

•  As sobrancelhas dela levantam e abaixam quando ela olha para você;  

•  Ela sorri para você emendando um olhar profundo;  

•  Quando você conversa com ela ou mesmo antes disso, você nota que ela dá aquela piscada 
de um olho só em sua direção;  

•  Durante a conversa você nota que ela tenta falar no mesmo tom de voz e ritmo que você;  

•  Ela procura rir sempre na mesma altura e com a mesma intensidade que você;  

•  Mesmo que vocês estejam rodeados de gente, a atenção dela está totalmente voltada para 
você;  

•  Ela acaricia o cabelo, passando uma das mãos sobre ele;  

•  Você nota que ela está enrolando o cabelo nos dedos enquanto ela olha para você;  

•  Ela joga o cabelo para trás de modo a deixar os ombros mais visíveis e salientes.  

 
SINAIS DAS MÃOS  

•  As mãos parecem inquietas e ficam se mexendo;  

•  Ela toca o queixo e as bochechas enquanto conversa com você;  

•  As mãos dela tocam você enquanto vocês conversam. Geralmente elas tocam suas pernas, 
braços, ombros ou a própria mão;  

•  Ela esfrega os pulsos como se estivesse passando hidratante neles ou como se acabasse de 
se livrar de algemas;  



•  Suas mãos tocam jóias, adereços ou partes do corpo que estão mais à mostra;  

•  Objetos que estão ao alcance dela começam a ser usados como brinquedos.  

 
SINAIS CORPORAIS GERAIS  

•  O corpo dela se inclina em sua direção;  

•  Ela parece inclinar os seios mais à frente para que pareçam maiores e mais salientes;  

•  A postura dela é aberta, relaxada e descontraída;  

•  Ela parece estar atenta para tudo o que você diz ou faz;  

•  Se ela não entendeu algo que você disse ela pedirá para você dizer novamente;  

•  Se ela te elogiar, (este é um perfeito indicador de progresso)  

•  Se você ameaçar ir embora e ela pedir para você ficar ou perguntar aonde você vai.  

 
RESUMINDO  

Fique atento aos sinais de interesse. Vale lembrar que alguns destes sinais podem não 
aparecer, pois variam de uma mulher para outra. Você deve treinar sua sensibilidade para 
descobrir os sinais corporais, por mais tímidos que eles possam aparecer.  

Dê maior atenção para o olhar. Quando elas gostam de você, querem manter contato visual 
por longos períodos de tempo. Veja se você está conseguindo quebrar a barreira que havia 
entre vocês dois.  

Pode acontecer de aparecerem sinais variantes dos que eu coloquei acima. Neste caso, é bom 
você treinar para pegar o feeling, para ter a sensibilidade de perceber quando se tratar de uma 
variação.  

 
O TOQUE: UMA FERRAMENTA INDISPENSÁVEL PARA CRIAR INTIMIDADE ENTRE 
VOCÊS DOIS.  

Depois de ler o título acima, você deve estar pensando como o toque pode ser tão importante 
numa conquista.  

Eu digo que ele é tão importante quanto o seu interesse por determinada mulher. O toque, 
quando bem aplicado, pode fazer maravilhas a seu favor. Ele ajuda a deixa a mulher mais à 
vontade, mais relaxa e mais disposta a conhecer você melhor.  

Vamos às dicas de toque:  

•  Enquanto a conversa estiver fluindo, toque casualmente as mãos ou os joelhos dela.  

•  Se ela não oferecer resistência a estes primeiros toques e você perceber, através de sinais 
de linguagem corporal, que ela está aceitando bem sua presença, toque-a novamente, só que 
desta vez nos braços ou na coxa dela.  



•  Use o bom senso para saber quando e onde tocar. Não queira logo de cara sair metendo a 
mão na coxa dela e bancar o garanhão no cio.  

•  Uma dica interessante é pra quando você notar que pode beija-la a qualquer momento. 
Passe sua mão por trás da nuca dela e aproxime sua rosto ao mesmo tempo em que puxa 
delicadamente a cabeça dela em direção à sua boca. O beijo será muito mais sensual para ela 
se você fizer isto.  

 
Resumindo: o toque é uma arma poderosa que você tem à mão. Saiba usá-la. Treine e veja 
quais as reações que ela expressa. Use a linguagem corporal para saber onde ela mais gostou 
de ser tocada, em que ocasião e qual a intensidade do toque (se mais suave ou mais intenso).  

 

Caro amigo, você já quis decifrar uma mulher sem ter de conviver com ela? Claro que sim, não 
é mesmo.  

Pois bem, fizemos uma coleção de pequenas características que podem lhe ajudar a prever o 
comportamento feminino e dizer o que está acontecendo.  

 
Para facilitar, colocamos algumas ilustrações que o ajudarão a compreender melhor o que 

estamos querendo abordar em cada tópico.  
 

Boa leitura e prepare-se para decifrar as mulheres.  

 
O corpo humano é um reflexo fiel do nosso estado mental e espiritual. Ele nos mostra de 

maneira simples e clara, como nos sentimos e pensamos a respeito de várias coisas. O mais 
interessante em decifrar o corpo é que ele nunca mente. É possível dizer se você está 
gostando de algo ou não apenas de olhar e entender os sinais que seu corpo nos dá.  

Por isso, podemos usar os sinais que o corpo emite para descobrir os desejos de cada um 
além de poder prever como a pessoa se comportará.  

   

O CÉREBRO  

Os neurocientistas, psicoterapeutas e pesquisadores renomados de nosso século concluíram 
que os hemisférios esquerdo e o direito do cérebro, possuem funções bem características e 

distintas. Para exemplificar, observe o desenho abaixo:  

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:  

VISÃO POSTERIOR  
 

HEMISFÉRIO ESQUERDO HEMISFÉRIO DIREITO  



 

   

NOTA: quando uma característica do hemisfério esquerdo (H.E.) está sendo usada, isto não 
quer dizer que o hemisfério direito (H.D.) está parado. Existe, sim, uma ativação cerebral mais 

intensa no H.E. que só é visível em aparelhos destinados a captar essas variações.  

O mais importante sobre os hemisférios é que seu comando é inverso. O H.E. comanda a parte 
direita do corpo e o H.D. comanda a parte esquerda, conforme a ilustração no desenho.  

Essa constatação é científica, visto que em todos os casos em que o H.E. é lesado verifica-se 
lesão parcial ou total do(s) membro(s) do lado direito. O mesmo ocorre com o H.D.  

Portanto, a região esquerda do cérebro comanda a parte direita do corpo (perna, braço, ouvido, 
etc), ocorrendo o mesmo com a região direita.  

É interessante observar que desde a infância a maioria das crianças é destra, optando 
naturalmente em manipular objetos com a mão e o pé direito, estendendo essa preferência até 

o final de suas vidas. Por que isso acontece? Essa queda pela direita se dá porque o que 
desejamos manipular (o tato) obriga o lado racional do H.E a se apresentar, pois é de sua 

responsabilidade tal afazer.  

Lembramos que uma pessoa ao pegar um objeto com a mão direita registra melhor o calor, a 
espessura e o peso, dados melhor compreendidos pelo H.E., que se utiliza mais de raciocínio e 
menos de intuição. Por esta razão é que dificilmente encontramos um canhoto em nosso meio. 
Sobre eles, a comunidade científica acredita que possuem as atividades cerebrais invertidas. O 

seu H.D. passa a conduzir as tarefas racionais e o H.E desenvolve o campo intuitivo, 
emocional, etc.  

A partir de constatações analógicas feita por observação nos casais, chegamos à conclusão de 
que dentro de um relacionamento:  

- O toque com a mão esquerda revela sentimentos mais puros e desinteressados do plano 
material;  



- O toque com a mão direita demonstra uma inclinação para o lado racional, carnal e desejo de 
posse;  

- Ao tocar o pé, pernas, ombros e orelha da(o) parceira(o) no lado esquerdo, poderão ser 
obtidas maiores resposta sentimentais do sexo oposto. O inverso se dará ao serem tocados os 

membros do lado direito;  

- Se o desejo é persuadir de forma racional, opte sempre em estar do lado direito desta 
pessoa. Entretanto, se o assunto é sentimento, não hesite em se posicionar do lado esquerdo 

da mesma;  

- Falar e beijar no ouvido esquerdo realçam os impulsos amorosos da(o) parceira(o);  

- Até o ouvido que a pessoa escolhe para colocar o telefone indica claramente se a conversa é 
sentimental ou racional;  

- A posição escolhida pela(o) parceira(o), bem como os movimentos de pernas, braços e mãos, 
indicam de que forma a pessoa está reagindo no momento, como também em todos os 

instantes de sua vida;  

- Ao se fazer uma pergunta e a pessoa olhar ou inclinar seu rosto para a esquerda, estará 
dando uma resposta intuitiva e/ou emocional;  

- Se ao fazer uma pergunta e a pessoa olhar ou inclinar seu rosto para a direita ou deslocar 
levemente a cabeça para baixo, estará dando uma resposta baseada no raciocínio;  

- Se um dos membros do lado direito está sobre o esquerdo (pernas cruzadas, braços 
cruzados), indica que o lado racional prevalece. Caso aconteça o inverso, a pessoa está 
indicando que a emoção prevalece sobre a razão, ou seja, estará mais receptiva às suas 

intenções.  

- A inclinação do tronco bem como a dos membros (pernas, braços, cabeça) demonstra a 
predisposição da pessoa para com você.  

 

POSTURA  

O princípio básico desse estudo está no equilíbrio corporal, ou melhor, na neutralidade das 
vontades ou repulsas exemplificadas no desenho a seguir.  

   



 

   

1 - Quando há uma postura de preponderância do tórax, estamos diante de pessoas vaidosas, 
egocêntricas e que se acham importantes;  

2 - O tórax em posição inversa, encolhida, indica que estamos diante de pessoas tímidas, 
submissas, retraídas;  

NOTA: essas ilustrações e as demais que mostrarmos, refletem, na maioria das vezes, apenas 
o momento e isto não quer dizer que faça parte da personalidade da pessoa.  

3 - Quando somente a cabeça se ergue, estamos diante de alguém insociável, auto-suficiente, 
que mantém o controle de si. Geralmente essas pessoas não estão para muito "papo";  

4 - Com a cabeça baixa seu corpo diz: "estou diante de grandes desilusões, sou tímido em 
relação a este ambiente ou sinto-me combalido mentalmente/moralmente".  

   

   



 

   

As pessoas que estão com esse aspecto, devem ser abordadas com jeito. Dessa forma virão a 
ter grande apreço por você. Outro exemplo interessante é quando a mulher está sentada com a 

bolsa ou almofada no seu colo. Seu corpo fala: “Eu não estou à vontade” . Não adianta 

querer seduzir a pessoa nesse estado, pois a probabilidade de ouvir um "não!" é grande.  

   

 

   

Imagine agora esta cena: estamos diante de duas mulheres que estão conversando. Elas estão 
descontraídas e mergulhadas numa ótima conversa. Como identificar quem domina a situação 
apenas pela expressão corporal? A primeira pessoa que modificar a posição dos braços, tórax 
e pernas é a "líder" neste momento da conversa, logo em seguida, se a outra imitar os gestos, 

inconscientemente, mostrará harmonia de pensamento e/ou atenção à sua parceira.  



Caso você deseje entrar nesse ambiente para seduzir alguém, tenha cautela, pois nesse local 
harmônico pode não existir espaço para você!  

Analise o próximo desenho e tente decifrar este momento de comunicação corporal.  

   

 

   

A mulher deste exemplo está com o corpo inclinado para trás.  

Isto indica: "estou na defensiva, rejeito algo, mantenha distância" . Os braços se encontram 
cruzados em torno do tórax e demonstram: "não queremos nada no plano emocional" . A 
cabeça empinada diz: "não me aventuro a ter nenhum relacionamento com você, pois 

considero-me capaz de conseguir um parceiro melhor", (isto se o rapaz a estiver 
cortejando). Se for qualquer outro assunto abordado, estará dizendo: "minha razão e meu 
consciente não concordam com o seu nível de pensamento " . O pé esquerdo diz: "não 
me aventuro a emitir opinião, quero sair o mais rápido possível" . O pé direito diz: "não 

vou para frente".  

Na verdade, há uma harmonia em todos os gestos em sua expressão corporal, que são um 
aviso negativo para um relacionamento.  

O homem desse quadro diz: "meu corpo se declina sensivelmente para o seu lado, porque 
sinto firmeza em minhas colocações, e sei onde piso" . Será que sabe? Olhando para os 

membros teremos outros detalhes. A sua mão direita diz: "eu sei o que estou dizendo, 
conheço muito bem o que faço" , isto porque sua mão se volta para o tórax, celebrando a 

sua auto-aprovação e confiança. O tórax fala: "me sinto importante" . A cabeça diz: 
"concordo com o tórax e lhe digo que no momento estou por cima" . Caso não fosse um 

cortejo, poderia estar dizendo que: "certas pessoas dependem de mim".  

A expressão corporal do homem também é de equilíbrio para o que se propõe. As partes do 
seu corpo montam um quadro de auto-satisfação com o seu “eu”. Entretanto, não existe 

harmonia com a linguagem corporal da companheira.  

A próxima ilustração é bem comum em reuniões caseiras, bares e lanchonetes. Tente 
compreender a linguagem corporal do casal no desenho.  



 

   

O tronco do rapaz está a frente do estado de neutralidade e está dizendo: "quero avançar 
mais" . As pernas cruzadas com um dos pés à frente fala: "encontro-me à vontade para a 
conquista" . A mão direita diz: "eu me apoio sobre a descontração de minhas pernas e 

afirmo que estou desembaraçado com a sua presença" . A mão esquerda fala: "afasto o 
copo de minha frente, pois não é isto que me interessa" . Os olhos em direção retilínea 

dizem: "avistei meu objetivo e não quero apenas olhar" . O ombro levado à frente fala: "não 
quero que alguém se intrometa nesta conversa" . A conclusão sobre a sua linguagem 

corporal é de total sinceridade de propósitos.  

A mulher deste desenho admite com seu corpo, em estado de neutralidade, que concorda até 
certo ponto, do contrário, estaria totalmente inclinada para o rapaz. As mãos dizem: "minha 
palma está para cima e indico que estou acessível, cortejo você e até considero a sua 
conversa agradável". A cabeça em neutralidade fala: "concordo com este assunto, não 

abro mais espaço porque ainda não é hora".  

As pernas inconscientemente murmuram: "estou na mesma posição que as suas pernas e, 
por debaixo da mesa, não tenho vergonha em dizer que concordo com a sua intenção" . 

A observação desta cena demonstra que existe uma tentativa de harmonia na linguagem 
corporal.  

Veremos agora outra ilustração interessante. Tente descobrir o que a expressão corporal quer 
dizer.  



 

   

Os braços da menina apoiando a cabeça querem dizer: "reforço a atenção que tenho por 
você" . O olhar é retilíneo e diz: "sei muito bem o que desejo". A inclinação da coluna 

voltada para o rapaz denuncia seu interesse. É importante verificar que neste caso, apesar das 
pernas da menina estarem voltadas para traz, não indicam repulsa, mas certa precaução e 

postura feminina.  

Já o tronco do rapaz com inclinação para trás está dizendo: " desejo manter certa distância". 
Os braços falam: "no momento não me abro para este relacionamento" . A cabeça inclinada 

para a frente diz: "concordo apenas com sua idéias ou sou educado e me disponho a ouvir, ou 
ainda, considero você uma amiga" . Observe agora a importância de olhar o corpo inteiro. Os 

despreparados que viram a resposta somente pelo rosto, acham que o rapaz deseja a menina, 
dada a sua inclinação; mas não viram que a perna do rapaz contradiz o suposto interesse, pois 

está voltada para trás. Caso a perna estivesse voltada para a parceira, a situação seria mais 
favorável.  

Os próximos desenhos pretendem mostrar a progressão de uma conquista.  

   



 

   

LINGUAGEM CORPORAL DA MENINA  

A coluna da menina diz: "Ainda estou resistindo".  

Seu joelho e seu pé direito projetados contra o pé e o joelho do rapaz dizem: "Queremos você, 
mas ainda estamos sem jeito".  

 

   

LINGUAGEM CORPORAL DA MENINA  

A menina com a palma da sua mão esquerda voltada para cima diz: "Também estou acessível, 
logo vou ceder".  

A mão direita da menina diz:" Estou consentindo com a sua atitude".  

Os dois joelhos voltados para o rapaz dizem: "Direcionamos para o que realmente interessa". A 
coluna da menina diz: "Inclino-me para você. 



Normalmente esses movimentos são rápidos, conseqüentemente só as pessoas bem treinadas 
e atentas poderão distinguir todo o vocabulário da linguagem corporal, portanto, não tire 

conclusões apressadas.  

O próximo desenho reflete bem uma pessoa desatenta com o ambiente.  

   

 

   

O corpo da moça diz: "bem, até agora não invadiram meu território e nem falaram comigo, 
me coloco à vontade e me entretenho com essa revista".  

NOTA: O território no qual a pessoa se sente á vontade, compreende a distância de um dos 
braços esticados (+- 80 cm ). É uma distância "socialmente" e psicologicamente segura, pois 
uma distância menor faz com que o inconsciente soe o "alarme" de que alguém poderá tocá-

lo(a).  

O rapaz que está no meio expressa com seu corpo: "estou com uma inclinação para o 
território dessa jovem, pretendo invadi-lo e manter distância deste chato". Seu cotovelo 

esquerdo fala: "eu não quero você por aqui, este é seu limite e você sabe que ficará 
incômodo caso chegue mais perto". O braço esquerdo diz: "o que me interessa é a mulher 

e demonstro a ela que o meu território está convidativo".  

A perna esquerda (do sentimento) diz: "gostaria de estar a seu lado, o que me segura é a 
perna direita (da razão) que me impede de ir ao encontro do que desejo. " O rosto voltado 

para a posição do rapaz nesta situação fala: "como é duro ser educado, até quando vou 
sustentar esta situação".  

O sorriso diz: "tenho por educação manter este meu sorriso, como é duro ser hipócrita!, 
mas a culpa é deste sujeito que não tem bom senso".  

O rapaz que está sendo inoportuno, passa a seguinte informação corporal neste momento:  

"Inclino-me para você no desejo de contar algo interessante e acho que você está 
gostando do assunto".  



As pernas falam: "invadi seu território, porque acho que você abriu espaço para me 
ouvir". As mãos dizem: "seguro até seu punho para que me ouça com atenção, porque 

creio que no momento o meu assunto é o que mais lhe interessa".  

A cabeça fala: "Inclino-me para você, porque quero que seja a única pessoa a saber o que 
falo".  

Em suma, este rapaz não olhou a expressão corporal do parceiro e fica molestando o homem 
que, certamente, o rotulará como “chato”.  

 
A FORMA COMO ELA ANDA PODE DIZER MUITO SOBRE SUA PERSONALIDADE  

 
Analisaremos agora a personalidade de alguém através da forma de caminhar. Isto vai facilitar 

e muito como proceder com a pessoa que você acabou de conhecer.  

O que mais evidencia a forma de andar é a maneira de como os pés se posicionam ao chão.  

Vejamos então vários exemplos: o primeiro desenho na próxima página ilustra o movimento de 
pés de uma pessoa equilibrada, porque o primeiro toque ao chão é do calcanhar e último, dos 

dedos.  

  

 

Já este andar, denuncia uma pessoa 
insegura ou com medo, porque a ponta 
do pé é a primeira que toca ao solo. Pode 
também evidenciar timidez e introspecção 
do seu "eu".  

   

 

Esta é a forma equilibrada de andar. 
Denotando uma pessoa madura, segura 
de si e bem sucedida.  

   

 

Esta forma de andar demonstra velhice, 
cansaço com o ambiente ou as pessoas. 
Encontramos também esta forma de 
andar em pessoas com debilidade física e 
mental.  

   

 

Este é o andar arrastado que indica 
desleixo, cansaço, desânimo físico e 
moral, contrariedade, falta de ocupação e 
despreocupação com o social.  

   



   

A amplitude do passo é também um ótimo indicador da personalidade.  

PASSOS CURTOS - indicam uma pessoa que não tem muitos afazeres, tal como se estivesse 

de férias. Mostra também falta de disposição e certa despreocupação com a vida.  

PASSOS MÉDIOS - reflete uma pessoa que está em harmonia e sabe utilizar o tempo com 

sabedoria. É também um ótimo indicador de maturidade mental/espiritual .  

PASSOS LARGOS - indicam a pessoa com objetivo, com ideal e metas que precisam ser logo 
cumpridas, denotam também energia física. Os pés e a forma de caminhar, nos dizem com 
quem iremos lidar no primeiro encontro. A seguir você verá que as mãos também falam 

muito sobre o seu mais novo parceiro.  

     

  

A FORMA CORRETA DE ANALISAR AS MÃOS DO PRÓXIMO  

  
1 a ETAPA - Observar os movimentos das mãos  

 
Mãos que se agitam enquanto a pessoa fala: Estamos diante de alguém com dificuldades para 
o diálogo, caracterizando muitas vezes uma pessoa nervosa ou ansiosa. Mas, atenção! esta 

pode ser uma pessoa totalmente extrovertida, que gosta de expor seus sentimentos, 
caracterizando, então, um ser volúvel. Obtendo-se um breve contato, você saberá em quais 

dos casos essa pessoa se encaixa.  
 

Mãos que não se agitam quando a pessoa fala: trata-se de alguém com uma natureza 
tranqüila, pacificadora, indicador de maturidade mental e de bom vocabulário. Muitos são 

espiritualmente desenvolvidos.  
 

Mãos que se escondem nos bolsos, entre as pernas, ou que estão sobrepostas: Trata-se de 
alguém reservado, que ama o silêncio, não gosta de multidões, caseiro e sempre que possível 
prefere estar com poucas pessoas. A timidez também é caracterizada por esse comportamento 

das mãos.  

Mãos que estão sempre procurando algo para segurar: Normalmente são pessoas intranqüilas, 
tensas, ansiosas, sem paciência ou de temperamento nervoso. É fácil identificá-las, pois estão 

sempre manipulando os mais variados objetos: caneta, caixa de fósforo, chaves, etc.  

 
2 a ETAPA - Sentir as mãos  

Aperto de mão firme e forte: caracterizador de personalidade constante, realizadora, 
diplomática, bem relacionada (que gosta de fazer amizade), saúde mental e física. Dificilmente 

carrega traumas ou complexos.  

Mãos úmidas e pegajosas: caracteriza uma pessoa medrosa, indecisa, fraca, dependente 
mentalmente e financeiramente dos seus parentes. Atenção! Há pessoas com distúrbios 

orgânicos que apresentam os mesmos sintomas nas mãos.  

Aperto de mão rápido e forte: O tempo para essas pessoas é fundamental. Essas são 
impacientes e estão sempre apressadas. Não se prendem a detalhes e gostam de ouvir logo o 

final da história. Carregam sempre uma boa dose de egocentrismo. Essas pessoas são 
amantes da vida urbana agitada e da tecnologia.  



Aperto de mão mole: Tratando-se de homem pode indicar até feminilidade. Esse tipo de aperto 
de mão caracteriza pessoas de vida fácil e que normalmente são preguiçosas.  

Aperto de mão muito forte: Estas pessoas gostam de ser o palco das atenções, possuem 
espírito competitivo e sempre procuram impressionar os que se encontram a sua volta.  

 
3 a ETAPA - A textura da mão  

Esta análise poderá nos revelar características vitais no primeiro encontro.  

A - Palma fina: nervosismo, timidez;  

B - Palma grossa: sensualidade;  

C - Palma áspera e rachada : trabalhador braçal, alimentação pobre em nutrientes.  

D - Palma macia e flácida: amor ao luxo, inerte e preguiçoso.  

   

  

   

 

   

Os nódulos são esses "nós" entre as falanges. O primeiro nódulo é conhecido como o "nó 
filosófico". São pessoas que se questionam, procuram e estudam as causas para assim tirar 
suas conclusões acertadamente. Diante de tal mão, não queira levar essas pessoas para seu 

apartamento pela emoção. Você terá que mostrar os porquês de seus planos.  

Esses são indivíduos que têm facilidade para ordenar suas idéias e normalmente são 
direcionados conforme o seu intelecto que age de modo organizado e detalhado.  



O segundo nódulo é de ordem material. Encontra-se esta característica nos filósofos, 
pensadores e cientistas. São também indivíduos com facilidade para manipular qualquer 
trabalho que exija habilidade com o mundo material: administração, economia, cálculos, 
arranjos, etc. Nota-se que são indivíduos que desejam conforto, bem-estar e prazeres do 

mundo.  

As peculiaridades desses nódulos, deverão ser somadas as características de tamanho dos 
dedos.  

Dedos finos e liso: Você está diante de uma pessoa sensível. Não queira exibir seus pertences 
materiais. O que o dono(a) desse dedo contempla é a arte, o belo, a música e tudo que pode 

levar ao seu estado de inspiração.  

Excesso: irreflexão  

Dedos finos na base: Você pode chorar suas mágoas que será bem recebido. Essa 
característica é encontrada em pessoas desprendidas da matéria. Normalmente amam o 

próximo e são altruístas.  

Dedos grossos na base da terceira falange: Você pode fisgar essa pessoa pela boca. Faça um 
convite para um almoço e tudo será possível.  

Trata-se de alguém que aprecia o ato de comer, sendo esse o seu ponto fraco. Normalmente 
esse tipo de pessoa tem a mão inchada, espessa e a palma é maior que os dedos.  

Excesso: (glutonia) gula.  

Dedos grossos, tortos e desajeitados: O melhor a fazer é tomar a devida distância. Estamos 
lidando com pessoas de natureza tortuosa, perturbada e egoísta.  

Excesso: crueldade.  

   

 

   

Dedos arredondados: Aqui a poesia e assuntos místicos encontram espaço.  

O possuidor dessa forma de dedo possui intuição, imaginação, impulsividade, caridade e afeto. 
Entretanto, tem um pé na realidade e outro na lua.  

Excesso: sonhadores e teimosos.  



Dedos quadrados: Nem tente envolver o "dono" desse formato de dedo com poesias e 
assuntos místicos, pois você está diante de alguém prático, realista e racional.  

Excesso: fanatismo do método, da ordem e da regra.  

Dedos pontudos: Estas pessoas estão com os dois pés na lua.  

São extremamente sensitivos e emocionais. Normalmente se encontram em ambientes 
artísticos, místicos e religiosos deixando o lado prático e as coisas materiais básicas da vida. 
Infelizmente muitos deles não conseguem seguir seus destinos e transitam melancolicamente 

pela via capitalista.  

Excesso: fanatismo religioso e místico. Romances e aventuras loucas, impossíveis. Imaginação 
e mentiras exageradas.  

   

O OLHAR  

A forma e o tipo do olhar também nos dizem muito no primeiro contato. Através do seu brilho e 
movimentos, ele expressa o estado mais profundo da alma. Atente para eles e enxergará os 

mais íntimos desejos.  

OLHAR FIXO : Os olhos dizem: “algo me interessa, ou, estou pensando”. Veja bem para 
onde esses olhos apontam. Caso seja para uma pessoa, não interfira nesse quadro. Todavia, 
se focam objetos, você poderá entrar em cena e de preferência falando de tais objetos com 

naturalidade. A pessoa, certamente lhe dará maior respaldo, pois nesse momento, é o objeto 
que lhe chama mais atenção.  

O olhar fixo também diz respeito à personalidade, denotando uma pessoa com objetivos claros, 
de pensamentos lógicos e de estabilidade, sendo um ótimo indicador de maturidade. As 

pessoas que se encontram com esse aspecto, normalmente atraem a atenção do sexo oposto. 
Por outro lado, o olhar desorientado, desnorteado e que se volta para várias direções, diz: 

"estou desesperado, necessitando de algo, me encontro distraído e procuro um 
passatempo, procuro minha identidade, quero sair desse estado, não me interesso pelo 

parceiro, não falo a verdade" ( isto quando não se tratar de pessoa tímida ).  

O OLHAR DE SOSLAIO (mais conhecido como "rabo de olho") é quando o corpo não se 
projeta para a direção do que lhe causou interesse, este olhar diz: "Achei você 

maravilhoso(a), infelizmente não posso parar, ou melhor, os padrões éticos não me 
deixam ir a seu encontro". Se você notar que uma pessoa está lhe observando desta 

maneira, e se esta for do seu interesse, não perca tempo, vá ao encontro de quem está por 
trás deste olhar e certamente será bem recebido.  

O olhar de soslaio também pode indicar receio desconfiança ou medo de algo que se 
aproxima.  

OLHOS BRILHANTES: eles querem dizer que estão apaixonados, entusiasmados e alegres. 

Se alguém o olhar assim, esteja certo que as portas de um romance estarão escancaradas.  

OS OLHOS OPACOS já denotam o objetivo contrário, entretanto, não desista, a mudança 

desse olhar poderá vir com a sua presença.  

OLHOS SEMI-ABERTOS ou em forma de bico, eles dizem: "estou em dúvida, ou sou 
contrário a..., tenho raiva, um dia me vingarei" . Se encontrar alguém assim, saiba ter a 

devida distância e paciência.  



Em suma, o olhar revela o estado emocional e uma boa análise poderá nos render um ótimo 
romance.  

   

O SORRISO  

Ele pode ser traiçoeiro, como também a mais verdadeira das expressões. Como identificar?  

O sorriso por educação é a forma padronizada de uma classe mais elitizada, sendo mais 
utilizado pela mulher. O sorriso, muitas vezes, vem carregado de malícias e preconceitos.  

A gargalhada é o inverso do sorriso. A gargalhada vem à tona sem maiores cuidados, não 
importando o ambiente ou pessoas que estão à volta; geralmente o corpo inteiro acompanha 
seus embalos. O homem cultua mais a gargalhada. A mulher é ainda, infelizmente, taxada 
como vulgar quando abre as comportas da “felicidade”, diz-se que a mulher sensual não ri, 

sorri.  

SORRISO ESPIRITUAL: este é o verdadeiro regozijo da alma.  

Este sorriso não é espalhafatoso, porém é tão profundo que vem acompanhado de lágrimas. 
Se você sempre consegue obter este sorriso da parceira(o) no primeiro contato, não há a 

menor necessidade de ler o resto do livro. Você já é um "expert" na área.  

Vale a pena citar algumas máximas do verdadeiro sorriso.  

- Enriquece quem o recebe, sem empobrecer quem o dá;  

- Dura somente um instante, mas seus efeitos perduram no tempo;  

- Não custa nada e rende muito;  

- Ninguém é tão rico que dele não precise;  

- Ninguém é tão pobre que não possa dar;  

- É símbolo da amizade, alento para os desanimados, repouso para os cansados, raio de sol 
para os tristes;  

- Não se compra nem se empresta e nenhuma moeda paga o seu valor;  

- Não há ninguém que precise tanto de um sorriso, como aquele que não sabe mais sorrir;  

- Quando você nasceu, todos sorriam e só você chorava. Viva de tal maneira que, quando você 
morrer, todos chorem e somente você sorria pela visão dos galardões de sua morada celestial.  

Bem, chegamos ao final deste dicionário. Queríamos dizer que com este conteúdo você já é 
capaz de prever o comportamento feminino e tirar proveito das respostas que ela 

inconscientemente der.  

Boa caçada!!!  

 



      6. Três Palavras Mágicas 

 

      Já que estamos lidando com a mente, que é a criadora de toda a sua  

      realidade, eu vou te dar três palavras mágicas que vão mudar a sua vida  

      para sempre. São elas: "Agir como se". O "Agir como se" é tão  

      incrivelmente poderoso e simples que você vai imaginar como nunca pensou  

      sobre ele antes. Bom, você fez quando criança, mas foi "retirado" de você.  

 

      Lembre de quando era criança e você podia ser qualquer coisa que quisesse.  

      Um astronauta, um piloto, um policial,... O que aconteceu foi que você  

      simplesmente perdeu a habilidade de imaginar e criar. Pais, professores,  

      líderes religiosos disseram que você deveria fazer isso e não aquilo. Eles  

      diziam: Não sonhe, não imagine. 

 

      Vou agora te mostrar como recuperar estes incríveis poderes. O que você  

      conceber, pode ser alcançado. Se você simplesmente "agir como se" tudo for  

      verdade, tudo se torna verdade. Se você agir como se fosse incrivelmente  

      poderoso com as mulheres, você vai ser. E assim que notar o sucesso que  

      você consegue com essa nova atitude, você vai desenvolver uma crença de  

      ter sucesso com as mulheres. Quanto mais você prova desses seus novos  

      sucessos que conseguiu, mais forte se torna a sua crença do sucesso e  

      poder. Este é o poder de "agir como se". Use isto em todas as áreas da sua  

      vida e note como cada vez mais aumenta o sucesso e influência com a  

      prática deste incrível segredo. 

 . Introvertidos e Extrovertidos. 

 

Todos nós conhecemos pessoas que só se preocupam consigo 
mesmo e pessoas que põem os outros em primeiro lugar. As 

pessoas que só se preocupam consigo mesmo muitas vezes nós 



chamamos de egoístas só que as vezes não é culpa delas esse tipo 

de reação. 

Cada pessoa vai dando preferência a um tipo de 
metaprograma mas de vez enquando ela pode escolher outro 

metaprograma que não é o seu preferencial. Certamente você já 

ouviu as pessoas dizerem; Puxa, preciso me preocupar mais 
comigo do que com os outros! 

Essa é uma frase típica de um extrovertido que teve 
decepções por estar pondo introvertidos em primeiro lugar e só 

levar no fiofó!  Você nunca irá convencer um extrovertido a fazer 

algo dizendo como será bom para os outros ou como você irá 
ficar feliz por ele fazer isso. 

E também nunca irá convencer as pessoas introvertidas a 

fazerem algo que não queiram dizendo as vantagens que ela vai 
ter, a sensação boa que ela vai conseguir. 

Você irá descobrir esse metaprograma observando se a 

pessoa presta atenção nas outras pessoas quando conversam 

ou se  ficam num mundo interior delas boiando. Observe se a 

pessoa diz que faz tudo por uma pessoa que gosta muito ou se 

ela diz que não está nem aí com os outros. 

Não tem segredo para descobrir metaprogramas. Basta 

aprende-los e observar as pessoas numa conversa. Elas dizem o 

tempo todo sua preferência e você nem percebe. 
Enquanto você prestava a atenção ao conteúdo quando a 

pessoa diz que gosta de algo, você perde o processo que ela utiliza 

para isso. E o processo é a chave de ouro que você precisa para 
abrir o cofre das pessoas. 
 

Sedução Avançada 
ESTE E-BOOK É UM COMPLEMENTO DOS ARTIGOS EXISTENTES NA 

ÁREA 

MEMBROS DO SITE WWW.PERSUASAO.COM.BR NÃO LEIA ANTES DE 

LER 

OS ARTIGOS. 

 “Você precisa acreditar honestamente que é merecedor de uma mulher atraente antes 

de 

você querer ter uma”. 

Paul Graham  

“Provocando, sendo arrogante, criando tensão, sendo difícil, não lhe dando o que ela 



quer, sendo imprevisível, estando convencido e engraçado, são todos os modos para 

ativar 

o „botão da atração‟ sem ser abusivo ou extremamente mau com a mulher”. 

David DeAngelo 

“Como nós já sabemos, enquanto sendo inseguro, desesperado, e buscando aprovação, 

não é o melhor modo para conseguir que as mulheres o vejam como o PRÊMIO. Assim, 

minha sugestão é: deixe de se preocupar tanto em como AGRADAR as mulheres”. 

Swinggcat -  

“Em grupos de machos, é muito fácil achar o Macho Alpha. Ele é quem dá ordens. 

Todos 

os outros o seguem”. 

Rafael B. Corrêa 

“Quanto mais você acredita que é o Macho Alpha, mais você se torna o Macho Alpha”. 

NightLight9 

“Você não pode fazer com que uma mulher atraente sinta atração por você antes de 

mostrar desinteresse por ela”. 

Mystery –  

“Crie a ilusão de popularidade cercando-se de membros do sexo oposto – amigos, 

examantes, 

pretendentes atuais. Crie triângulos que estimulem a rivalidade e aumentem seu 

próprio valor. Construa uma reputação que possa precedê-lo: se tantos sucumbiram 

aos seus encantos, deve haver um motivo”. 

Robert Greene – A arte da Sedução 
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Apresentação 
Há muito tempo eu percebi que decorar frases não adianta em nada, pois não é o que 

você 

fala que faz a diferença com as mulheres, mas sim COMO você fala. Talvez você esteja 

esperando por frases mágicas, mas realmente isso não existe. 

Para ter sucesso com as mulheres você precisa trabalhar com o seu caráter, isto é, 

incorporar as convicções e atitudes dos homens que possuem um sucesso natural com as 

mulheres. Infelizmente isso não ocorre da noite para o dia, mas com total dedicação e 

prática, em pouco tempo você verá os resultados. 

Este e-book é diferente porque você não só terá mais sucesso com as mulheres, você 

aprenderá a como ser o PRÊMIO e fazer as mulheres atraentes o perseguirem. 
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Introdução 
Este e-book visa apresentar as convicções e atitudes que geram a atração magnética nas 

mulheres. Adquira a personalidade e comportamentos aqui apresentados e verá como as 

mulheres o verão como um PRÊMIO. Essa é a idéia, fazer as mulheres correrem atrás 

de 

você. A notícia boa é que quando uma mulher sente ATRAÇÃO por um homem, ela 

fará 

coisas que pareçam ser completamente ilógicas, irracionais, e até mesmo ir contra os 

melhores interesses dela para estar com o homem que é o objeto dos seus desejos. 

As informações aqui contidas foram resultados de profundas pesquisas e observações do 

comportamento de homens que possuem grande sucesso com as mulheres. Algumas 

convicções e atitudes podem parecer absurdas, mas acredite, é exatamente assim que 

esses 

homens de sucesso tratam as mulheres e o processo de sedução. 
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Os líderes 
Hoje eu sou um líder 



Há um ano atrás eu comecei uma jornada em busca da excelência. Até então, a minha 

vida 

não era muito interessante e eram constantes as queixas e depressões. Isso me fez buscar 

livros, cursos, vídeos e a internet, tudo isso para aprender a viver uma vida mais feliz e 

prazerosa. Primeiramente meu interesse era de apenas ganhar auto-estima, 

autoconfiança e 

amor-próprio, mas com o tempo comecei a me interessar cada vez mais pelo 

comportamento humano e, posteriormente, pela persuasão e sedução. 

Testar as técnicas que eu a recém tinha aprendido era por demais excitante e divertido. 

A 

cada nova técnica que aprendia, comprovando a sua eficácia, mais e mais poderoso me 

sentia. Esse poder pessoal me fez melhorar a comunicação, a autoconfiança e o carisma. 

Passei a ser visto com outros olhos pelas pessoas. Se antes era visto como um homem 

carente, fechado, inseguro, sem sonhos e triste, agora era respeitado e admirado. Eu 

estava 

passando credibilidade, segurança e conforto para as pessoas. Em outras palavras, eu 

estava 

influenciando-as. Estava nascendo um líder dentro de mim e hoje eu posso afirmar que 

lidero ao invés de ser liderado. 

Queremos acreditar em líderes 
Descobri que o ser humano tem desejo por acreditar em algo. É necessário para a 

existência 

humana acreditar em alguma coisa. Vemos isso no nosso dia-a-dia com a política, a 

educação, a família, a sociedade, a propaganda e as religiões. Estas são sem dúvidas as 

grandes fábricas de crenças humanas. Eles nos injetam crenças e conseguem nos 

influenciar 

– muitas vezes negativamente – e, às vezes, por toda uma vida. Implantam o medo na 

nossa 

mente e sofremos por causa disso. Temos medo de nos comunicar com o próximo, de 

mudar de emprego, de conhecer novas pessoas, etc. Enfim, temos medo do novo, do 

possível fracasso. 

Desta forma, nossa realidade se torna monótona, tediosa, triste e frustrante. É aí que 

entra a 

figura do líder. O líder é a nova figura paterna ou materna que a pessoa resolve seguir, 

pois 

vê nela uma possibilidade de fuga dessa realidade cruel (causada por outros líderes). O 

novo líder tem o papel de trazer esperanças para a pessoa e levá-la até um mundo de 

sonhos, fantasias e prazer. As promessas são tão atrativas que as pessoas são forçadas a 

acreditar no líder, sem mesmo questionar as suas reais intenções. Ao conseguir fazer 

isso, a 

pessoa se torna dependente e vai fazer qualquer coisa para não perdê-lo e muito menos 

para 

desapontá-lo. 

Felizmente existem poucos líderes no mundo e muitas pessoas querendo ser lideradas. 

Mas, 

quais seriam os líderes dos dias de hoje? Políticos, vendedores, religiosos, 

comunicadores, 

sedutores, etc. Todos eles prometem uma vida de prazer e sonhos, além de prometer 

livrar a 



sua vida da dor e do sofrimento. Mas, o que isso tem a ver com este e-book? Ele é a 

arma 

que vai transformá-lo num verdadeiro líder, um homem que influencia, livrando a vida 

das 

pessoas do inferno e prometendo o paraíso. 
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A notícia boa é que as mulheres querem ser seduzidas e levadas até um mundo de 

fantasias 

e prazeres. Seu objetivo como líder é conduzi-las até esse paraíso. Apaixonadas pela 

nova 

realidade que você as proporcionou, elas se tornarão dependentes e submissas a você. 

Mas, 

como ser um líder na vida de uma mulher? A resposta vem a seguir... 

Líderes vs Liderados 
Podemos ver na natureza dois tipos de machos: 

1. O líder: Chamado de Macho Alpha (MA), ele é o dominante, exercendo poder sob o 

liderado. 

2. O liderado: Chamado de Macho Beta (MB), ele é o dominado e submisso ao líder, 

não exercendo poder algum. 

As mulheres são atraídas pelo Macho Alpha (a partir de agora vou chamá-lo de MA) 

por 

causa da programação genética e social/ familiar. Enquanto o MA exerce atração nas 

mulheres, o Macho Beta (a partir de agora vou chamá-lo de MB) exerce repulsão. 

Mas, porque isso acontece? Vamos examinar as principais características dos dois tipos: 

1. MA:MACHO ALFA 

Dominante / autocontrole 

Influenciam os outros 

Tem amor-próprio 

Tem poder, por isso não precisa manipular. 

As pessoas o seguem sem pressão, motivadas pelos seus próprios desejos 

Imprevisível 

Ele é o PRÊMIO 

Seguro/ autoconfiante 

Ar de mistério/ aventura/ desafio/ arrogância 

Carismático 

Atitude pró-ativa 

Associa prazer ao novo 

Possui objetivo e metas 

Divertido 

Vive uma vida feliz 

Facilidade de gerar rapport (sensação de conforto/ confiança) 

Facilidade de se aproximar de estranhos 

Bom controle da comunicação verbal e não-verbal 

2. MB:MACHO BETA,OU FRACO 

Dominado / submisso 

Carente 

Baixa auto-estima 

Influenciado pelos outros 
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Desesperado 



Não possui poder, por isso necessita compensá-lo com manipulações 

(presentes, jantares, elogios, bancar o gentil, declarações de amor, etc) 

As pessoas não o seguem, mesmo sob pressão (desespero). 

Tímido 

Inseguro 

A mulher é o PRÊMIO 

Nervoso 

Ansioso 

Sem objetivos e metas 

Previsível 

Associa dor ao novo 

Falta de controle da comunicação verbal e não-verbal 

Dificuldade de gerar rapport (sensação de conforto/ confiança) 

Dificuldade de se aproximar de estranhos 

Sem atitude 

Ar de tristeza, frustração e tédio 

Como podemos ver acima, as diferenças entre os dois são absurdas. Enquanto o MA é 

uma 

promessa de prazer, o MB é uma promessa de dor. Além disso, a mulher na condição de 

liderada e com desejos de prazeres e fantasias, vai procurar um líder para guiá-la até o 

paraíso e não outro liderado que já se encontra no próprio inferno - e quer ir para o 

paraíso 

por causa da mulher. A mulher busca poder no líder (MA). Já o liderado (MB) busca 

poder 

na mulher. O líder (MA) jamais busca poder na mulher, pois ele já possui poder próprio. 

Entendeu? Entender isso é fundamental (releia esse parágrafo com muita calma). 

Minha crença é a de que as mulheres necessitam ser lideradas por um homem (embora 

elas 

nunca concordariam com isso). Por isso, elas procuram na sociedade homens seguros e 

dominantes (por serem mais emotivas, elas são mais carentes e inseguras, daí a 

necessidade 

de se completarem com homens que possuem as características não encontradas nelas 

próprias). Outro fator importante que faz com que elas se sintam atraídas pelo MA é, 

sem 

dúvida, a necessidade de viverem fortes emoções, saindo da monotonia diária. Veja 

bem, 

um MA tem um ar de perigo, aventura e excitação. Ele não teme o perigo, tem atitude, é 

difícil e por isso traz emoção para a vida frustrante e chata das mulheres. Vale lembrar 

também que além de emoção, o MA traz conforto e segurança para a mulher - através 

do 

poder. E emoção, conforto e segurança são tudo o que elas querem. 

O problema de grande parte dos homens 
Como sempre falo, as mulheres são peritas (talvez por serem menos lógicas e usarem 

mais 

a intuição) em verificar as características positivas/ negativas de um homem. Sendo 

assim, 

quer você queira ou não, elas sempre estão julgando-o. O problema de grande parte dos 

homens está bem aqui: a maioria é um MB e teme ser julgado negativamente por uma 

mulher. É por isso que você fica tão nervoso quando conhece uma mulher atraente. 

Você 
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teme o julgamento negativo e, conseqüentemente, a rejeição e humilhação. Infelizmente 

você está sendo um MB e, por isso, também está causando repulsão nas mulheres. Já 

um 

MA nunca teme pelo julgamento, pois ele sabe que tem poder e a mulher o deseja, 

afinal, 

ele é o prêmio. Enquanto o MB se pergunta se a mulher está gostando dele, o MA se 

pergunta se ele está gostando dela. 

A notícia ruim é que os MB deixam a mulher controlá-lo. O problema aqui é que as 

mulheres não sentem ATRAÇÃO por homens que elas podem controlar. Quanto mais 

controle ela tem em cima de você, mais REPULSÃO ela sentirá. E a partir do momento 

que 

ela o julgar como um homem dominado, ou seja, um “homem fraco”, começará sentir  

REPULSÃO e será quase impossível mudar isso dentro do cérebro dela. Mesmo que 

comece ter atitudes de um “homem forte”, as suas chances serão mínimas. A saída aqui 

é 

fazer com que ela o veja como um “homem forte” desde o início da interação. 

Talvez você queira saber se seria possível transformar um MB em um MA. Tenho 

certeza 

absoluta que sim, pois assim como eu, outros homens já conseguiram esta façanha. O 

objetivo deste e-Book é transformá-lo num MA, causando enorme atração nas mulheres. 

Ao transformar-se num MA, você vai ser o prêmio para a mulher. Elas vão persegui-lo, 

lutarão e vão se humilhar por você (prepare-se para as loucas crises de ciúme). Afinal, 

perdê-lo será o fim do mundo, o fim da fantasia e do prazer. 

Então, vamos construir passo-a-passo o MA. 

Construindo um MA 
Convicções típicas de um MA 
As convicções abaixo podem soar um pouco estranho, mas acredite amigo, é assim que 

funciona na mente dos MA. Não esqueça que somos o que acreditamos ser. Portanto, ao 

incorporar estas crenças, você se tornará automaticamente um MA. 

Ao dar de cara com uma mulher atraente, ele SEMPRE acredita: 

1. Que ele é o PRÊMIO. 

2. Que ele tem PODER e por isso não vai impressioná-la com comportamentos 

lógicos (por exemplo, dizer que é ou tem tal coisa, ou ainda gastar dinheiro com 

ela). 

3. Que ela não tem PODER e por isso ela vai disfarçar a inferioridade com 

comportamentos arrogantes. 

4. Que ela, por ser inferior, necessita do PODER dele para se sentir segura. 

5. Que ela está tentando fazer com que ele goste dela. 

6. Que ela o deseja tanto que ela está desesperadamente fazendo algo para que ele 

durma com ela. 

7. Que ambos, mais cedo ou mais tarde, vão acabar transando, mas só se ela atingir 

seus padrões e expectativas. 
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Atitudes típicas de um MA 
O que ele sempre faz: 

1. Ter atitude para se aproximar e fazer um comentário 

2. Gerar rapport SOMENTE após a atração 

3. Fingir que a conhece há pelo menos cinco anos 

4. Desligar o desejo que sente por ela nos primeiros instantes da aproximação 



5. Ser metido e divertido na aproximação 

6. Estar sempre atrativo e com fisiologia de vencedor 

7. Torna-se um desafio (ele é o PRÊMIO) 

8. Ser misterioso e imprevisível 

9. Provocar insinuação sexual em tudo e falsamente acusar a mulher que está tentando 

lhe seduzir 

10. Ter aprovação social (estar do lado de pessoas que gostam dele, ou fazer amizade 

com os amigos da mulher) 

11. Gerar comportamentos ambíguos (ora está interessado, ora não está) 

12. Demonstrar firmeza sorrindo pouco (sorriso James Bonde) 

13. Provocar a insegurança da mulher 

14. Ser confortável e seguro 

15. Possuir expressão corporal relaxada (falar devagar e num tom mais profundo; ter 

movimentos lentos, sentar de forma relaxada e confortável) 

16. Usar o toque 

17. Profundo contato visual com as mulheres (nunca cortar o olhar antes dela) 

18. Desejar saber se a mulher o agrada ou não 

 

O que ele NUNCA faz: 

 

1. Procurá-la a toda hora 

2. Ser desesperado 

3. Ser agradável demais 

4. Tentar impressioná-la com comportamentos lógicos (dizer o quanto é ou tem tal 

coisa) 

5. Perguntar para a mulher o que deve fazer 

6. Se desculpar para a mulher por algo que tenha dito/ feito 

7. Sorrir demais 

8. Perseguir a mulher 

9. Ser dependente e submisso a mulher 

10. Continuar atrás dela quando ela não o quer 

11. Estar não-atrativo 

12. Ser óbvio 

13. Ligar para o que as pessoas vão achar das atitudes dele 

14. Ser previsível e fácil 

15. Usar manipulações/ comportamentos que insinuam relacionamento a longo prazo 

durante a fase de atração (comprar presentes, enviar cartas de amor, pagar jantares, 

elogiar) 

16. Declarar-se antes da mulher se declarar 
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Time Line do processo de sedução 
“Sedução Avançada” vê o processo de sedução em três etapas. 

1. Atração: É a primeira parte e fundamental para iniciar o processo de sedução. 

2. Conforto mútuo: É a metade do processo. Sem o conforto mútuo (rapport), não 

poderemos prosseguir 

3. Sedução: Fase final do processo. É a fase onde a mulher se entrega mentalmente e 

fisicamente a você. 

Podemos desenhar uma linha imaginária para dividir cronologicamente as três etapas do 

processo de sedução: 





|-------------------------------|------------------------------| 

Atração Conforto mútuo Sedução 

Os quatro erros fatais da sedução 
Vamos analisar os quatro principais erros que podemos cometer ao tentar seduzir uma 

mulher. 

1. Começar pela fase de “conforto mútuo”: Este é o erro comum dos “caras legais”. 

Eles conhecem a mulher e apenas são legais, confiáveis, amigos, além de tentarem 

desesperadamente agradar a mulher dando elogios, presentes, fazendo favores, etc. 

Como podemos ver, esses caras querem começar a sedução ignorando a fase de 

atração. A conseqüência? Tudo pára na fase de conforto e no máximo ele vai ganhar 

mais uma amiga. Um erro fatal! 

2. Não avançar a fase de “conforto mútuo”: Acontece muito com amigas. O sujeito 

conhece a garota, sente atração, gera sutilmente atração nela, estabelecendo uma 

espécie de “amizade colorida” e após conforto. Até aqui tudo perfeito, mas ele se 

esquece de prosseguir (por medo ou insegurança). A conseqüência? A sedução não 

é finalizada e termina na fase de “conforto mútuo”. 

3. Pular da fase “atração” para a fase “sedução”, sem passar pela fase de 

“conforto mútuo”: Dificilmente uma mulher irá se entregar completamente sem 

que ela se sinta confortável com você. Como diz um amigo meu: “Somente as 

prostitutas fazem sexo sem rapport”. Após gerar atração, você necessita criar um 

estado de confiança e conforto nela. Isso é muito importante. Vale lembrar que você 

precisa passar conforto e confiança para a mulher, caso contrário mesmo estando 

sentindo atração por você, ela não irá se entregar. É o que acontece quando o sujeito 

é inseguro e nervoso. 

4. Começar pela fase de “sedução”: Alguns caras conhecem a mulher e rapidamente 

se declaram ou enviam flores, convidam para jantar, entre outras atitudes que 

pressupõem que a mulher já esteja sentindo atração e conforto com eles. Erro fatal! 

Começar a sedução pelo fim da time line é a pior coisa que você pode fazer. Você 

vai provocar REPULSÃO na mulher. 
Sedução Avançada 

 Atração: fazendo ela desejá-lo 
A atração não é uma escolha 
Atração não é uma escolha para a mulher, mas sim uma poderosa reação física/ 

emocional a 

certos traços da personalidade e comportamentos do macho dominante (MA). Veja a 

atração como uma forte emoção que é ativada diante da detecção das características do 

MA 

e, da mesma forma, apagada com as características do MB. Pense nisso como 

interruptores 

de luz, como as tomadas que existem na sua casa. Ao detectar alguma das características 

de 

um MA, um dos interruptores da atração é ativado dentro da mente da fêmea. Quanto 

mais 

características forem detectadas, mais interruptores serão ativados e, conseqüentemente, 

maior será o poder da atração provocada na fêmea. 

Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas quando uma mulher olha para você pela 

primeira vez, automaticamente uma reação acontece dentro da mente dela. Ou seja, os 

interruptores da atração são ligados ou desligados, tudo isso numa fração de segundos e 



sem ela perceber (processo inconsciente). O interessante disso é que você nem precisa 

abrir 

a boca para que isso aconteça. De duas uma: ou a mulher sente atração por você ou 

sente 

repulsão. 

Ativando os Interruptores de Atração (IA) 
Para ativar os IA na mulher, você só necessita ter os principais comportamentos e os 

traços 

da personalidade do MA. Vamos rever as principais características dele: 

1. Ter atitude para se aproximar e fazer um comentário 

2. Gerar rapport SOMENTE após a atração 

3. Fingir que a conhece há pelo menos cinco anos 

4. Ter aprovação social (estar do lado de pessoas que gostam dele, ou fazer amizade 

com os amigos da mulher) 

5. Desligar o desejo que sente por ela nos primeiros instantes da aproximação 

6. Ser metido e divertido na aproximação 

7. Estar sempre atrativo e com fisiologia de vencedor 

8. Torna-se um desafio (ele é o PRÊMIO) 

9. Ser misterioso e imprevisível 

10. Provocar insinuação sexual em tudo e falsamente acusar a mulher que está tentando 

lhe seduzir 

11. Gerar comportamentos ambíguos (ora está interessado, ora não está) 

12. Demonstrar firmeza sorrindo pouco (sorriso James Bonde) 

13. Provocar a insegurança da mulher 

14. Ser confortável e seguro 

15. Possuir expressão corporal relaxada (falar devagar e num tom mais profundo; ter 

movimentos lentos, sentar de forma relaxada e confortável) 

16. Profundo contato visual com as mulheres (nunca cortar o olhar antes dela) 

17. Usar o toque 

18. Desejar saber se a mulher o agrada ou não 

 
Mensagens e Meta-mensagens: ativando ou desativando os IA 
Temos aqui algo muito, muito importante. Quando interagimos com mulheres ou 

qualquer 

outro ser humano, sempre passamos uma mensagem através de nossos comportamentos 

e 

ações. Mas se esquecemos que também passamos uma outra mensagem mais 

subentendida, 

que está abaixo da nossa percepção e, por isso, não costumamos tomar conhecimento 

dela. 

Denomino isso de Meta-mensagem. 

O problema aqui é que a outra pessoa costuma captar esta meta-mensagem que estamos 

enviando através de nossos comportamentos e ações. Deixe-me explicar. Quando uma 

pessoa obesa começa a falar sobre os malefícios de comer frituras, você capta a 

mensagem 

e a meta-mensagem dela. A mensagem aqui seria o próprio apelo para parar de comer 

frituras, pois faz mal a saúde. Já a meta-mensagem diz que você não deve levá-la a 

sério, 

pois sendo obesa, ela deve adorar comer frituras. Desta forma o significado da 

metamensagem 



é: “Não vou levar essa pessoa a sério”. Outro exemplo seria um pai fumante 

implorando para que o seu filho pare de fumar. A mensagem seria: “Não fume filho, o 

cigarro faz mal!”. A meta-mensagem mais uma vez seria: “Não vou levar meu pai a 

sério. 

Ele fuma há 30 anos e está bem de saúde”. 

Bom, agora que você entendeu a diferença entre mensagem e meta-mensagem, podemos 

prosseguir e ver como isso se aplica com mulheres. Imagine um sujeito num bar. Ele 

caminha até uma garota que está só e fala: “Oi! Você é assim... tão linda...” Ela 

arrogantemente responde: “Sim... sim... Compre-me um drink!”. Daí ele devolve: 

“Certamente princesa... farei tudo o que você quiser...” Você conseguiria detectar a 

mensagem e meta-mensagem desta interação? Vamos lá. 

A mensagem dos comportamentos e ações dele nos mostra: 

Que ele é fraco e está recompensando o comportamento rude dela 

Que é ele que está interessado nela 

Que ele está desesperadamente tentando falar e ficar com ela 

A meta-mensagem enviada diretamente para o cérebro da mulher seria: 

“Eu sou o PRÊMIO e possuo todo o PODER na interação com esse babaca 

SUBMISSO!” = REPULSÃO 

Agora imagine se eu estivesse no bar e no meio da conversa ela me falasse a mesma 

coisa: 

“Rafael... compre-me um drink”. Eu responderia sorrindo: “Não... Não sou o tipo de 

cara 

que paga drinks para as mulheres... mas compre um... talvez eu beba com você”. Notou 

a 

diferença das duas interações? 

Aqui a meta-mensagem captada pela mulher seria: 

“Ele está se achando o PRÊMIO e, inteligentemente, assumiu o PODER na 

interação. Não é um babaca como os outros”. = ATRAÇÃO 

 

Você precisa ter em mente que as mulheres atraentes adoram testar os homens para 

saberem se são inseguros/ fracos ou não. Elas são incrivelmente poderosas nisso e 

podem 

detectar um homem inseguro/ fraco a quilômetros de distância. A notícia ruim é que 

elas 

eliminam, sem piedade e em questão de segundos, homens assim. 

O que eu quero que você entenda é que quando uma mulher fala algo tentando lhe 

colocar 

abaixo dela (como pedir a você para que lhe pague uma bebida), ela na verdade está 

TESTANDO-O (mesmo que de uma forma inconsciente, ou seja, sem pensar nisso). O 

segredo é captar a meta-mensagem dela - que está lhe dizendo que ela é o PRÊMIO e 

que 

você deve persegui-la - e inverter o processo, devolvendo a arrogância num tom 

humorado 

e, desta forma, fazendo parecer com que você seja o PRÊMIO e que ela é que deve 

persegui-lo. Ao notar que você se acha o PRÊMIO e possui PODER, ela vai sentir que 

você 

tem algum VALOR, ficando intrigada e curiosa em lhe conhecer melhor. Pronto, vários 

IA 

foram ativados e agora ela começa a lhe ver com outros olhos. 

Enviando meta-mensagens erradas: um erro fatal! 



Um dos piores erros que os caras podem cometer é achar que a meta-mensagem que 

eles 

estão enviando é a mesma que a mulher está recebendo. Um exemplo disso é o cara 

querer 

se exibir dizendo que tem dinheiro ou que é legal, sensível, romântico, etc. 

Eles acham que estão dizendo: 

“Eu tenho VALOR e sou exatamente o cara que você deseja.” = ATRAÇÃO 

Infelizmente a mulher recebe uma outra meta-mensagem: 

“Eu sou o PRÊMIO e possuo todo o PODER diante desse babaca. Ele é inseguro e 

está tentando parecer seguro... coitado!” = REPULSÃO 

Outro erro é enviar a meta-mensagem de que deseja um relacionamento a longo prazo 

na 

fase de atração. Isso acontece quando o sujeito confessa o amor; envia flores, cartas; 

paga 

jantares e dá presentes a ela. 

Novamente eles acham que estão dizendo: 

“Eu tenho VALOR e sou exatamente o cara que você deseja.” = ATRAÇÃO 

E novamente a mulher recebe uma outra meta-mensagem: 

“Eu sou o PRÊMIO e possuo todo o PODER diante desse babaca. Ele é um homem 

desesperado e submisso... Pensa que pode me comprar! E ainda por cima quer 

namoro! Coitado!” = REPULSÃO 

Eu sei muito bem que isso pode soar estranho, mas não esqueça que as mulheres não 

são 

lógicas como nós. Tente enviar mensagens lógicas e vai quebrar a cara! Elas captam 

intuitivamente as meta-mensagens que você está tentando passar e, muitas vezes, essa 

meta-mensagem não é a mesma que você está tentando passar. Aqui está o grande 

problema entre homens e mulheres. Por sermos lógicos, imaginamos que nossas 

mensagens vão agradar a mulher, mas acabamos percebendo que ela entendeu tudo 

errado. É 

exatamente isso que acontece quando o sujeito conhece a mulher, faz amizade, se 

apaixona 

e certo dia resolve confessar o amor que sente por ela, pois IMAGINA que ela, sabendo 

disso, irá TAMBÉM se apaixonar por ele. Além disso, compra presentes, envia flores e 

escreve cartas românticas. 

Infelizmente a meta-mensagem que ela recebe é a seguinte: 

“Ele quer um relacionamento a longo prazo comigo, mas eu não sinto nada por ele.  

A partir de agora nossa amizade foi abalada e ele vai começar a me pressionar, 

acabando a liberdade e me deixando desconfortável diante dele. Vou evitá-lo!” = 

REPULSÃO 

Já o sujeito bem intencionado, IMAGINAVA que ela fosse receber a seguinte 

metamensagem: 

“Ele realmente gosta de mim. É inteligente, romântico, sensível e legal, por isso 

vou 

me apaixonar por ele!”. = ATRAÇÃO 

Acredito que nesse exato momento você deve estar morrendo de tanto rir, mas é 

exatamente assim que acontece. Cometer erros de meta-mensagem é um dos principais 

problemas que nós homens enfrentamos com as mulheres. Lembre-se: quaisquer 

atitudes 

que tentam impressionar logicamente (por exemplo, dizer que é ou tem tal coisa) a 

mulher 



passam a meta-mensagem que você é fraco e inseguro, além de que o PRÊMIO é ela, 

jamais você. Não esqueça disso. 

A seguir veremos a melhor forma de enviar as meta-mensagens. 

Enviando meta-mensagens corretamente 
Vamos examinar como podemos enviar meta-mensagens de que temos PODER e somos 

o 

PRÊMIO, mas sem ser de uma forma lógica, ou seja, sem demonstrar que estamos 

tentando 

impressioná-la. 

1. Estando atrativo: para ter PODER e ser o PRÊMIO você deve estar sempre 

atrativo. Procure estar sempre atrativo, com roupas limpas e novas. Não seja como 

os outros caras. Tente se destacar na multidão. Faça as mulheres olharem para você. 

Use roupas mais chamativas (coloridas, modernas, que passam estilo, etc), além de 

acessórios. Evite um estilo muito formal (roupas sociais e escuras – a menos que 

tenha que trabalhar de terno). Procure manter o corpo em forma. Lembre-se: quanto 

mais interruptores você ativar nela, mais potente será a ATRAÇÃO. E possuir um 

corpo sexy é um desses interruptores. 

2. Tendo um alto preço: Você demonstra ter um preço alto quando possui altos 

padrões, expectativas e regras com relação à mulher. Sugiro que pegue uma folha e 

escreva as qualidades que você deseja/ não deseja encontrar numa mulher. 

Aí vai minha lista de padrões e expectativas que você também pode usá-la: 

Ser sexy (gestos, roupa, atitude, corpo, etc...) 

Ser divertida 

Ser aventureira 

Ser espontânea 

Ser otimista 

Minha lista de regras. Não admito: 

Fazer drama 

Baixa auto-estima 

Ser relaxada e não se arrumar e se comportar de forma sexy 

Desrespeitar-me 

Se vitimar 

Ser extremamente ciumenta 

 

3. Possuindo a personalidade “metido/ divertido”: essa é a melhor personalidade 

que passa a idéia de que você tem PODER e é o PRÊMIO. Você necessita de um ar 

de superioridade e arrogância, justamente o mesmo que algumas mulheres atraentes 

possuem. É o melhor modo de entrar no mundo delas, jogando o mesmo jogo que 

elas adoram. O humor serve para que ela o veja como um homem espontâneo e 

confortável. O melhor humor é aquele sarcástico que tenta provocar e deixar a 

mulher um pouco insegura. O objetivo disso é mostrar que você não tem MEDO da 

beleza dela e nem precisa ficar se rebaixando para que ela goste de você. 

Vamos ver alguns exemplos: 

Ela: “Meu cabelo está horrível” 

Você: “Eu nem tinha notado... mas não liga, ninguém notou... quer dizer...ihhh... 

todos estão olhando para você!” 

Ela: “Bem, eu estou cansada... e eu acho que já está na hora de ir para a cama” 

Você: “Cama? Eu ainda nem sei se você beija bem e você já quer ir pra cama 

comigo?” 

Você: “Você tem email?” 



Ela: “Não” 

Você: “Nossa! Em que mundo você vive?” 

Ela: “O que você vai fazer nesse fim de semana/ feriado/ noite?” 

Você: “Porque está sendo tímida? Simplesmente me convide para sair. Dependendo 

do programa posso até pensar em sair com você.” 

** Ela fala alguma coisa excitante ** 

Você: “Uhu! Depois dessa não tenha mais dúvidas, vou me casar agora mesmo com 

você! Pronto, estamos casados. Humm...que lindo casal nós formamos” 

** Após ela fala alguma coisa nada excitante ** 

Você: “Eu sabia... você é muito sem graça! Quero o divórcio!” 

Você: "Você é espontânea, aventureira ou gosta de emoção?” (99% do tempo ela 

dirá que sim, agora é a hora para desafia-la e convidá-la a um café/balada/casa 

dela/sua casa/dar uma volta/ etc) 

Ela: “Eu tenho namorado” 

Você: “Calma... mal nos conhecemos e você já está falando dos seus problemas?” 

Ela: “Eu tenho namorado” 

Você: “Ótimo. Eu também tenho. E sabe o que ela me disse antes de sair de casa? 

„Se você conhecer alguém excitante hoje, aproveita!‟ Legal uma pessoa tão aberta 

assim, não é?” 

Ela: “Eu tenho namorado” 

Você: “Ok... então eu vou permitir que ele nos traga o café da manhã na cama. Mas 

é melhor que o suco de laranja esteja fresco, caso contrário ele vai ter que se ver 

comigo” 

Você: (se aproximando de uma mulher desconhecida) “Ei... eu sei que estou sexy, 

mas você poderia conter os seus desejos? Está muito na cara!” 

Ela: “Eu nunca faço sexo na primeira noite” 

Você: “Sério? Eu estou surpreso com você! Eu também... Estou tão cansado destas 

mulheres que só desejam me usar como uma máquina de sexo. Até que enfim 

encontrei uma mulher que vai entender que também sou um ser humano e que 

possuo sentimentos” 

Ela: “O que você fez ontem à noite?” 

Você: “Levei umas vadias para o ap, rolou strip-tease... você deveria ter aparecido” 

Ela: “O que você faz da vida?” 

Você: “Trabalho com as substâncias que você usa para tingir o seu cabelo... sou 

químico” 

Você: “Obrigado pelo elogio, mas eu prefiro comida e presentes, ou talvez uma 

massagem... pensando melhor, que tal um strip-tease?” 

Ela: “Você poderia me fazer um grande favor?” 

Você: “Me dê primeiro uma massagem e eu pensarei nisso” 

Ela: “O que você achou de mim?” 

Você: “Você tem o sorriso de menininha... quer dizer, um ar de inocência... mas 

olhando nos seus olhos posso ver algo perverso... um lado sinistro e diabólico! Você 

é uma safada!” 

Ela: “Oi... Você tem uma caneta?” 

Você: “Sim, mas você já vai me dar o seu telefone? As mulheres estão fáceis hoje 

em dia” 

Ela: “O que você faz?” 

Você: “Sou garoto de programa. Ah... mas não adianta ir pegando a carteira porque 

você não teria dinheiro para isso” 

Ela: “E quem disse que quero sexo com você?” 



Você: “Ufa! Até que enfim uma mulher que reconhece o ser humano que sou! Estou 

cansado de ser tratado apenas como uma máquina de sexo!” 

Você: ”Gostei de você, mas... existe um problema... você me lembra uma garota que 

conheci no verão passado... e ela era ninfomaníaca... Você tem o mesmo olhar 

perverso... você é uma safada!” 

Você: ”Se você continuar agindo como uma garotinha mal criada eu vou ser 

obrigado a dar umas palmadas na sua bunda“ 

Você: “Sabe... te quero... como uma irmã” 

Ela: “Posso ir no seu ap, mas não vai rolar nada demais entre nós, ok?” 

Você: “Sério? Estou cansado de todas estas mulheres que só querem me usar para 

sexo. Que bom que você não é mais uma delas!” 

Você: “Hei... te considero uma irmã... não tente me seduzir! Isso é incesto!” 

Ela: “Gostei de você... qual seu e-mail/ telefone?” 

Você: “Que bom que pediu! Tome... quem sabe... podemos ser grandes... 

AMIGOS” 

Você: “Você é rica ou famosa?” 

Ela: “Não, por que?” 

Você: “Hmmm... perdi meu interesse em você” 

Você: “Você quer me agarrar e me beijar, mas eu não vou deixar. Pensa que sou 

fácil?” 

Você: “Você é chegada num homem sexy, não é?” 

Ela: “Por que?” 

Você: “Você não pára de olhar para o meu corpo” 

Você: “Estou preocupado... Não sei se essa camisa está legal.” 

Ela: “Está ótima. Por que acha isso?” 

Você: “To achando que está sexy demais... e parece que as mulheres também...” 

Você: “Você tem email/ telefone?” 

Ela: “Claro, mas por que você quer?” 

Você: “É que tenho muitas amantes e poucas amigas. Pensei que você poderia ser 

uma grande amiga” 

Você: “Você pode aparecer no meu ap amanha, mas nada de sexo! Estou cansado 

de ser tratado apenas como uma máquina de sexo! Eu também tenho sentimentos!” 

Você: “Posso te dar meu email/ telefone, mas isso não quer dizer que você vai ter 

alguma coisa comigo! Não sou um cara fácil!” 

Ela: “Você bla bla bla?” 

Você: “Sim... bla bla bla” 

** Ela interrompe ** 

Você: “Hei! Deixa eu terminar! Sua mãe não te ensinou bons modos?” 

Você: “Oi, como vai?” 

Ela: “To bem” 

Você: “Hei! Sua mãe não te ensinou bons modos? Quando alguém pergunta como 

vai você tem que perguntar de volta... Que garota mais mal educada.” 

Ela: “O que achou de mim?” 

Você: “Gostei de você... Seu cabelo é lindo... embora prefira loiras/ morenas (cor 

contrária ao cabelo dela). Ohhh, posso ver que faz academia... de vez em quando. 

Você é bonita – podia ter sido modelo... quer dizer... se fosse uma pouco mais alta... 

e um pouco mais magra...” 

Você: “Hmm. Você é quase tão sexy quanto eu!” 

Você: “Você não deveria ficar sozinha comigo. Meu objetivo é te embebedar e 

depois te levar para a cama” 



Você: “Ei, já reparou que não podemos namorar?” 

Ela: “Porque?” 

Você: “Você é muito comportada para mim” 

ou 

Você: “Você é do tipo que gosta de um cara bonzinho que pague jantares e dê 

presentes caros. Eu não sou assim. .” 

Você: “Estava te observando e me perguntei: O que você tem de interessante?” 

Você: “Não sou um cara para namorar. Minto, engano, e termino com a garota na 

véspera do dia dos namorados”. 

Você: “Aceita um halls (ou qualquer bala)?” 

Ela: “Sim” 

Você: “Sua mãe não te ensinou que não se pode aceitar doces de estranhos?” 

Você: “Aceita um halls (ou qualquer bala)?” 

Ela: “Não” 

Você: “Mas leve um... Vai refrescar o seu hálito.” 

Ela: “O que você faz?” 

Você: “Quer saber de modo figurado, filosófico ou literalmente?” 

Você: “Sou o que as pessoas chamam de conquistador de mulheres bonitas” 

Ela: “Eu não sou tão fácil heim!” ou “Isso não funciona comigo!” 

Você: “E quem disse que quero te conquistar?” 

Você: “É melhor a gente não saber mais sobre o outro” 

Ela: “Por que?” 

Você: “Porque somos muito parecidos...” ou “Porque você é muito comportada e 

não daria certo...” 

Você: “Melhor parar. Isso nunca funcionaria comigo” 

Ela: “O que?!” 

Você: “Você tentando me seduzir com esses olhares. Não sou um cara fácil. Mas se 

me pagar uma SUCO, já ganha alguns pontos” 

Ela: “Bebendo mais uma SUCO ?” 

Você: “Sim, fico nervoso quando fico do seu lado, então tenho que MATA SEDEl” 

Ela: “Ah é? Você fica nervoso quando está do meu lado?” 

Você: “É, estou com medo que você pule em cima de mim e tire minha roupa aqui 

mesmo na festa.” 

Se vocês ficam mudos... 

Você: “Diga algo interessante” ou “Você sabe fazer massagem, não é?” ou “Você 

sabe fazer strip tease, não é?” 

Ela: “Que tipo de mulher você gosta?” 

Você: “Mulheres que fazem o que querem e não perdem seu tempo se preocupando 

com o que as outras pessoas vão dizer. Confiantes o suficiente para fazer o que vier 

na cabeça.” 

Evite dizer a famosa frase: “Desculpa... foi uma brincadeira!”. Também não sorria 

ao falar esses comentários. Isso mostra insegurança e desespero em buscar a 

aprovação da mulher. Lembre-se: você é o PRÊMIO e por isso não precisa de 

aprovação. Quem precisa de aprovação é ela. 

4. Estando sempre mais relaxado do que a mulher: Não importa se vocês estão 

calados, conversando, sentados, ou de pé, esteja sempre mais relaxado do que ela. 

Se vocês dois estão em pé, se escore na parede. Se estiverem sentados, estique as 

pernas e incline o corpo para trás, como se estivesse na sua casa. Esteja sempre mais 

relaxado e confortável do que ela. 

5. Evitando entrar em rapport com a mulher muito cedo: A primeira fase é a fase 



de atração, não esqueça disso. O segredo é prolongar a fase de atração e deixar que 

 ela tente entrar em rapport com você (ao invés de querer entrar em rapport com 

ela). Descobri que essa nova técnica é muito poderosa. Você sabe se a mulher está 

sentindo atração quando ela começa a querer entrar em rapport com você, ou seja, 

quando ela começa a perguntar dados sobre a sua vida. Esse interesse é sinal de 

atração. Deixe-a vir até você. Seja um pouco difícil. Não dê todas as informações 

que ela deseja. Seja misterioso, vago e superficial nas respostas. Isso vai prolongar a 

fase de atração e deixará a mulher mais intrigada e curiosa em lhe conhecer melhor. 

Você é o PRÊMIO, por isso deixe-a vir até você. 

6. Sendo misterioso: A melhor forma de ser misterioso é sendo imprevisível 

(enviando sinais misturados: ora demonstra estar interessado, ora demonstra não 

estar) e revelando lentamente os traços da sua personalidade (o objetivo é fazer ela 

fantasiar e idealizá-lo). Outra forma é se tornando difícil de ser achado. Jamais corra 

atrás da mulher, deixe que ela tente procurá-lo, e muitas vezes em vão. 

7. Sendo difícil: Temos aqui algo muito poderoso. Quando você se mostra difícil, ela 

inconscientemente percebe que você tem um alto VALOR. Afinal, se você não 

corre atrás das mulheres e não aparenta estar necessitado, é porque deve ter outras 

mulheres. E, se você tem outras mulheres, então deve ter um alto VALOR! Lembrese: 

queremos o que não temos e ainda mais o que é difícil de se conseguir. 

Necessidades satisfeitas não motivam mais. 

8. Sendo dominante: Mulheres querem homens com PODER e seguros porque 

necessitam serem dominadas. A melhor forma de ser dominante é nunca se mostrar 

desesperado, carente, dependente e submisso a ela. Outra forma é tendo atitude próativa 

e expressão corporal de um líder (movimentos lentos, olhares firmes, tom de 

voz mais profundo e sorriso contido, demonstrando um ar sério). Para aprender a ter 

essa expressão corporal, passe na locadora e pegue algumas fitas do James Bonde 

(dê atenção total a expressão corporal dele). Lembre-se: você é o LÍDER e ela a 

LIDERADA (o oposto jamais pode ser admitido). 

9. Mostrando que você não é um super-homem: Isso pode soar estranho, mas 

quando a mulher está conhecendo-o, é necessário que você mostre alguma 

vulnerabilidade. Tudo isso porque o ser humano costuma suspeitar de quem se 

parece perfeito demais. Com tantas qualidades, deixar escapar um pequeno defeito 

vai fazer com que ela o veja como um homem de verdade e não como um Deus que 

está parecendo ser perfeito demais e, por isso, está causando suspeita nela.MAS AS 

VEZES ISSO N/ PRECISA SER FEITO,POIS VOCE N/ QUER SER VISTO COMO 

UM MACHO BETA. 

10. Mostrando habilidade social: No livro “Influence” do Psicólogo Robert Cialdini, 

ele fala sobre a prova social, onde as pessoas acreditam em alguma coisa porque 

todos os outros acreditam. E estranhamente esse é um padrão humano, ou seja, 

somos influenciados (mesmo sem perceber) pelas pessoas a nossa volta. Só para 

você ter uma idéia do poder disso vou contar uma breve experiência que li no livro. 

Psicólogos sociais resolveram fazer uma experiência para saber se aquela risada 

gravada que é disparada em programas humorísticos realmente persuadiam as 

pessoas para também rirem. A resposta? Embora conscientemente sabemos que 

aquilo é gravado, além de ser estúpido, somos sim influenciados e a tendência é 

acharmos mais engraçado do que realmente é, apenas porque as “pessoas” estão 

rindo! É, aquilo dá certo! Tire aquela risada e a tendência será acharmos o programa 

monótono, fazendo com que desliguemos a TV. Por isso é usado até hoje em 

programas humorísticos. Mas, como usar isso no processo de sedução? A melhor 

forma de usar a prova social com as mulheres é mostrando que as pessoas gostam 



 de você. Você pode fazer isso de duas formas. A primeira é levando-a até um local 

onde existam várias pessoas que gostam de você. Por isso, se você a conhece há 

pouco tempo é importante levá-la até o seu grupo social. No grupo social dela você 

ainda não possui valor algum (se quiser entrar no grupo social dela, trate de fazer 

amizade rápido com os seus melhores amigos). A segunda é estando do lado de 

mulheres lindas (mesmo que sejam amigas ou parentes). A meta-mensagem aqui é 

simples: Se tantas pessoas parecem gostar de você, então você tem VALOR e ela 

também vai acabar gostando. Simples e poderoso. 

11. Contando histórias que revelam personalidade e valor: É importantíssimo 

entreter e captar a imaginação da mulher. Conseguimos isso contanto histórias. 

Podemos usar metáforas, citações e abusar da hipnose ericksoniana. Isso também é 

muito, muito importante, pois mostra que você é inteligente, criativo e divertido, 

isto é, possui personalidade e valor. Eu gosto muito de contar sobre a minha vida 

nos últimos anos, pois saí aos 20 anos do interior. Fui morar sozinho na Capital 

onde até então não conhecia ninguém. Trabalhei em várias empresas. Morei em 

vários locais e passei por diversas experiências interessantes, emocionantes e até 

cômicas. Isso tudo mostra um pouco da minha personalidade (ousado/ aventureiro/ 

lutador/ divertido, etc), sem com isso parecer que estou tentando me exibir (até 

porque falo de alguns erros que cometi). É muito importante você não falar que é tal 

coisa. Por exemplo, falar que é aventureiro porque gosta de viajar; falar que é 

divertido porque não leva a vida tão a sério; falar que é ousado porque já mudou de 

emprego várias vezes, etc. Deixe que ela perceba isso com suas histórias. Se apenas 

falar que é tal coisa, vai soar que você está tentando impressioná-la e isso vai passar 

insegurança,É MELHOR FAZER ELA FALAR,AI O JOGO MUDA.. 

12. Usando o toque: Esta é outra maneira de amplificar poderosamente a atração na 

mulher. A melhor forma de usar o toque é começando cedo e indo aumentando a 

intensidade assim que você sentir que a atração esteja progredindo. Eu começo 

tocando o braço superior; subo até que eu estou mexendo com o cabelo dela; 

segurando a mão dela - primeiramente por um pouco tempo, depois por períodos 

mais longos. Eu normalmente termino pegando ela firme pela cintura e puxando o 

corpo dela contra o meu; cheirando o cabelo dela; beijando o pescoço, e então 

termino beijando os lábios. 

13. Usando o olhar: Mais uma forma de criar atração nas mulheres. Olhe para ela de 

uma forma calma, relaxada e segura, se achando o prêmio e com um ar de 

julgamento (você deve pensar se ela atinge ou não seus padrões e expectativas). 

Mantenha contato visual firme enquanto conversam. Recentemente li estudos de 

psicólogos que dizem que o olhar libera um hormônio no corpo da mulher, o mesmo 

que é ativado na paixão, além de aumentar o batimento cardíaco. Por isso é algo 

muito poderoso. Não podemos também esquecer que poucos homens possuem o 

costume de olhar dentro dos olhos das mulheres. 

14. “Empurrando e puxando”: “Empurrar e puxar” é um método muito poderoso para 

criar tensão e excitação na mulher e amplificar imensamente a atração (deve ser 

usado quando a mulher já estiver sentindo atração por você). Mas o que isso quer 

dizer? Empurrar significa afastar a mulher de você, demonstrando que o desejo que 

sente por ela diminuiu. Puxar significa atrair a mulher, demonstrando que você está 

ardendo de desejo por ela. Em outras palavras, empurrar significa dor e puxar 

significa prazer. Essa combinação imprevisível de dor e prazer é que cria um clima 

 de tensão e excitamento na mulher. Para compreender melhor esse processo temos 

que entender que toda vez que empurramos, cria-se um espaço para que puxemos de 

volta. Um exemplo seria quando você corre alguns quilômetros e depois bebe água 



gelada. Você transformou a dor em prazer e não via a hora disso acontecer. Vamos 

ver como isso funciona com as mulheres. Supomos que eu esteja conversando com 

uma garota num bar e, usando as técnicas desse e-book, consegui ativar os IA dela. 

Ela está louca para me beijar, mas eu quero deixá-la confusa, tensa, intrigada e 

excitada comigo. Quero que ela me persiga, me deseje e fique dependente de mim, 

pois eu sou o PRÊMIO. Eu faria o seguinte. Olharia nos olhos dela, pegaria de uma 

forma firme na cintura dela, trazendo firmemente o corpo dela até o meu, e depois 

beijaria o seu pescoço. Logo em seguida eu soltaria a sua cintura e falaria algo com 

ela, ou iria ao bar comprar uma bebida. Depois novamente pegaria firme na cintura 

dela, beijaria seu pescoço e faria o movimento de beijá-la, mas quando fosse me 

aproximar dos lábios dela, moveria minha cabeça para trás, fazendo com que ela se 

aproximasse para me beijar. Note o que eu estou fazendo: gerando tensão e 

expectativa. Esse efeito imprevisível é poderoso e causa desejo ardente nas 

mulheres. Um outro modo é dando atenção a ela e, de uma hora para outra, ficando 

mais frio e até olhando para as outras mulheres na festa. Daí rapidamente você volta 

a dar total atenção a ela. O interessante é que quando você empurra, ela sente o 

afastamento e quer rapidamente corrigir isso, por isso ela virá até você e tentará 

seduzi-lo. Repito: ela deve estar sentindo atração por você, caso contrário ela vai 

deixá-lo e procurar outro cara. 

proximações e Interações 
Após incorporar as convicções e atitudes do Macho Alpha e se tornar o PRÊMIO, você 

deve começar a se aproximar e interagir com as mulheres que lhe atraem. 

Pode parecer assustador se aproximar de uma linda mulher, mas lhe garanto que todo o 

medo que você sente está na sua cabeça. Em outras palavras, ele não existe! É um 

fantasma 

imaginário e você não pode permitir que ele o controle. 

Há um tempo atrás isso parecia um pesadelo para mim e dar um simples “oi” para uma 

mulher atraente era algo incrivelmente difícil e estressante. Lembro uma vez onde, 

depois 

de muita pressão dos meus amigos, me aproximei de uma linda loira numa balada (que 

estava me olhando). Consegui chegar e dizer algumas palavras, mas estava tão nervoso 

que 

ela fez uma cara de reprovação e passou a me ignorar. Nem preciso dizer que me senti 

péssimo com a situação. Após isso tentei saber o que meus amigos mais experientes 

falavam para as mulheres nas aproximações. Para minha surpresa vi que qualquer coisa 

que 

eles falassem conseguiam resultados positivos e as mulheres pareciam se interessar pelo 

papo. Descobri que não é o que você fala que faz a diferença, mas sim COMO você 

fala. 

Hoje não tenho dúvidas de que você pode falar qualquer coisa para a mulher, desde que 

fale 

se comportando como o MA e não como MB. Meu erro não foi ter falado as coisas 

erradas, 

mas o JEITO que eu me COMPORTEI ao dizer as coisas que falei. 

Muito já foi escrito sobre aproximações e interações com mulheres. Já li dezenas de 

tipos 

de aproximações pré-fabricadas, mas percebi que muitas só funcionam em um 

determinado 



contexto, ou seja, o que funcionou para o criador numa situação, pode não funcionar 

para 

mim e para você, até porque as mulheres e situações são diferentes. Por esse motivo não 

vou listar aproximações e interações pré-fabricadas como os outros cursos fazem. Você 

mesmo vai criá-las. Seria interessante que pegasse uma folha, caneta e escrevesse 

alguns 

possíveis tipos de interações. O objetivo não é decorá-las, mas sim praticar o raciocínio 

e a 

criatividade. Quanto mais criativo você for, mais interessante será a aproximação. Vale 

lembrar que as melhores aproximações são criados segundos antes. 

Vamos ver como podemos criar as aproximações. O primeiro de tudo é sabermos o 

contexto: 

1. A mulher parece estar interessada: Aqui você deve ser mais direto e, como ela já 

sente atração por você (relembre a time line do processo de sedução que você 

aprendeu anteriormente), apenas é necessário gerar um sentimento de confiança e 

conforto nela, para partir depois para a sedução. Dependendo do local, você pode 

ficar com ela. Se o local não for apropriado, pegue dados de contato. 

2. A mulher parece não estar interessada: Acredito que na grande parte do tempo 

ela não demonstrará interesse (mesmo que esteja interessada em você). Aproximese 

sem demonstrar interesse ou entusiasmo. O objetivo aqui é criar atração (usando 

o olhar; humor sarcástico; toques; demonstrando poder e valor, etc...) e após 

conforto/ confiança. Se ela responder bem a você, finalize ficando com ela 

(dependendo do local). Se o local não for apropriado, NÃO pegue dados de contato,SE 

ELA N/ PEGAR SEU CONTATO,AJA COMO SE VOCE NÃO PERDEU 

NADA,POIS VOCE É PREMIO,E ELA O LADO FRACO. 

 

Em todas as situações eu recomendo uma aproximação e interação bem humorada 

(personalidade metido/ divertido). Não esqueça que é importantíssimo você se achar o 

PRÊMIO. Isso dará a você um ar de arrogância que será bem visto pela mulher, 

principalmente quando combinado com o sarcasmo e a implicância. 

Mais dicas poderosas para se aproximar: 

1. Faça uma aproximação de ângulo: Uma aproximação direta e frontal pode 

assustar a garota e revelar seu interesse logo de cara. Não se mostre tão interessado 

nela, passando a meta-mensagem de que ela é uma mulher comum (mesmo sendo 

linda) para você. Aproxime-se de ângulo, ou pelas costas. Quando falar algo, nunca 

fique totalmente de frente. Quando ela responder bem a você, vire-se para ela, fale 

algo e volte para a posição que estava. Evite ficar 100% do tempo de frente para 

ela. 

2. Use abridores: Um abridor serve para “abrir” a interação com a mulher. De um 

modo mais simples, poderia dizer que é uma desculpa para se aproximar. Existem 

diversos abridores, tais como: “Oi”, “Tem horas?”, “Poderia me dar uma 

informação?”, etc. Uns são mais simples, como: “Oi”. E outros mais complexos, 

como: “Olá, poderia me dar uma opinião feminina rápida? Preciso...blá... blá... bá”. 

Tenha sempre um abridor decorado e lembre-se: qualquer coisa que falar é melhor 

do que nada. 

3. Seja criativo: Nem precisava lembra-lo disso, mas é sempre bom repetir que você 

sempre deve ser criativo. Ser criativo significa sacar o celular da cintura e começar 

a simular uma conversa engraçada com um amigo imaginário, para fazer a garota rir 

e após conversar com ela sobre o papo do telefone. Quanto mais criativo, ousado e 

diferente for, melhor será. AS MULHERES ESTÃO CANSADAS DE LEVAR 



SEMPRE AS MESMAS CANTADAS E DAREM DE CARA COM HOMENS 

CADA VEZ MAIS PREVISÍVEIS. Para exercitar seu lado criativo, pegue uma 

folha de papel e escreva possíveis interações que poderia ter com as mulheres ao 

longo do seu dia. Por exemplo, escreva: 1 – Restaurante. 2 – Rua. 3 – 

Supermercado. 4 – Bares/ baladas. Etc. Depois coloque abaixo possíveis abridores 

de interação para cada situação. Por exemplo. 1 – Restaurante: a) mulher se 

servindo – Comentários engraçados sobre a comida que ela está levando ao prato: 

“Ei... isso deve engordar.”; “Ei...eu também quero comer hoje!”; etc... 

Para que você entenda como funciona isso na prática, vou contar um caso que aconteceu 

comigo recentemente num bar. Eu me aproximei de uma loira (estilo patricinha, nota 

8.0) 

que estava com um casal. Cheguei bem metido, confiante e falei com um ar sério “Olá, 

parece que alguém está sobrando aqui” (fazendo referência que ela estava atrapalhando 

o 

casal de namorados). Ela me olhou com espanto, fez uma cara de reprovação, ficou bem 

séria e virou a cara (se achando o PRÊMIO). Eu disse em tom sarcástico: “Hmmm... 

você é 

mal educada e muito metida! Não te quero mais!”. Ela sorriu e eu a deixei, fui interagir  

com outras mulheres. Cerca de uma hora depois eu passei pelo local onde ela estava 

anteriormente e para minha surpresa a cena era a mesma, ou seja, ela e o casal que por 

sinal 

estava bem apaixonado e não parava de se beijar. Realmente ela estava sobrando e eu 

queria provocá-la mais ainda. Aproximei-me e falei “Oi metida, ainda quer ficar aqui?”. 

Novamente ela olhou para o lado, se achando o PRÊMIO e me ignorou. Saí dali e fui no 

bar 

beber uma cerveja. Você deve ter notado que eu a queria. Bem, deixei passar mais um 

tempo e tentei a última aproximação, mas dessa vez fui mais criativo. Fui me 

aproximando 

(ela notou) e passei por ela sem falar nada e parei mais à frente onde eu podia observá-

la. 

Comecei a olhar dentro dos olhos até que ela também passou a me olhar (timidamente 

no 

início e de uma forma mais provocante após alguns minutos). É, minha tática tinha 

funcionado. Gerei atração nela. Aproximei-me. Dessa vez cheguei mais amistosamente 

(lembre-se: após a fase de atração devemos gerar conforto) e puxei assunto com ela 

(perguntando nome, de onde ela era, essas perguntas mais bobas e descontraídas). Gerei 

rapport, a convidei para circular na festa e ficamos. 

Esse meu exemplo é um modelo de aproximação e interação que você deve ter com as 

mulheres. Vale lembrar que é importante você adquirir a habilidade de saber em que 

fase da 

sedução vocês se encontram. Não é muito difícil de identificar isso e com o tempo você 

nunca errará. 

  

Praticando 
Exercício 1 
Imprima as convicções do Macho Alpha. Leia todo os dias antes de sair de casa e a 

noite, 

antes de dormir. 

Exercício 2 



Verifique quais atitudes do Macho Alpha que você não possui e tente praticá-los 

diariamente numa base regular. 

Exercício 3 
Verifique quais atitudes do Macho Beta que você possui e tente eliminá-las diariamente 

numa base regular. 

Exercício 4 
Trabalhe a linguagem corporal diariamente. Caminhe mais devagar. Fale e gesticule de 

uma 

forma mais lenta. Mantenha uma postura firme e ereta ao caminhar. Sente-se de forma 

relaxada e confortável. Sorria menos, mantendo um ar de liderança e arrogância. Passe 

na 

locadora e alugue algumas fitas do James Bonde. Examine a expressão corporal dele e 

tente 

copiar em frente ao espelho. 

Exercício 5 
Observe as interações entre homens e mulheres. Pode ser pela TV, na rua, no bar, na 

balada, etc... Tente perceber que meta-mensagens eles estão enviando e recebendo. 

Você 

consegue dizer quem é o PRÊMIO? 

Exercício 6 
Observe a time line do processo de sedução e tente recordar quais dos quatro erros você 

já 

cometeu no passado. Aprenda com os erros e tente não errar novamente. 

 

Exercício 7 
Pegue uma folha e caneta e escreva possíveis comentários que você poderia fazer para a 

garota usando a personalidade “metido e divertido”. 

Exercício 8 
Pratique pelo menos em QUATRO dias da semana as interações com mulheres e 

pessoas. 

Vá até shopping center‟s, supermercados, etc. Faça comentários bobos, pergunte alguma 

informação, puxe assunto, provoque, etc. As pessoas são suas cobaias, elas estão aí para 

isso. 

Exercício 9 
Quando interagir com uma mulher, verifique que meta-mensagem ela está passando 

para 

você. Ela é o PRÊMIO? Tente reverter o processo sendo difícil, arrogante, provocando e 

usando o sarcasmo. 

Exercício 10 
Quando interagir com uma mulher, verifique que meta-mensagem você está passando. 

Você é o PRÊMIO? Caso não, mude imediatamente o que estiver fazendo. 

 

Um papo de homem para homem 
Você possui o conhecimento das ferramentas que fazem gerar atração nas mulheres. E é 

muito importante que você deixe suas crenças limitantes de lado, saia para a rua e 

comece a 

testar esse novo conhecimento. 



Lembre-se sempre: 

Nós somos o PRÊMIO. 

Nós somos homens com desejos sexuais. 

Nós somos os melhores. 

Nós somos LÍDERES e as pessoas nos SEGUEM. 

Nós temos carisma e as pessoas querem estar do nosso lado. 

Nós somos os únicos HOMENS que se preparam para ter 100% de sucesso com as 

mulheres e por isso não podemos falhar. 

Nós não ligamos para as regras/ valores/ crenças que a sociedade nos impõem, por isso 

podemos agir como o Macho Alpha sem se preocupar com o que as pessoas vão dizer 

de 

nós. 

Nós possuímos plena autoconfiança, pois sabemos como tê-la. 

O Universo conspira a nosso favor. 

As mulheres querem fazer SEXO conosco. 

Nós fazemos parte do time de CAMPEÕES 

Chegou a hora de DETONARMOS, vamos mostrar para essas mulheres metidas a 

gostosas 

quem é o PRÊMIO! 

Desligue o computador,A TV e vá para a rua praticar... 

Não esqueça: ACOMODAÇÃO = MASTURBAÇÃO = FRUSTRAÇÃO = 

PERDEDOR,POR ISSO ACORDA... 

Agora é só praticar,e não esqueça de trabalhar o seu emocional,jamais demonstre 

ansiedade,medo,nevorsismo,não esqueça o seu ego é seu maior inimigo,ele deve morre,para que 

voce tenha um nova vontade que passe uma imagem de uma homem forte. 

Resumo do Processo de Sedução 

Este é um pequeno resumo do meu método particular de sedução. O objetivo é 

processar 

centenas de técnicas e truques em apenas alguns passos, tornando-se um mapa para a 

sedução bem sucedida. Serviu para mim e tenho certeza que servirá para você. 

Então,vamos lá! 

Etapa 1. 

- Verificar a higiene e aparência 

Usar roupas limpas e novas 

Ter higiene 

Manter uma alimentação saudável=-der preferência a uma alimentação sem produtos 

industrializado,como mais alimentos em seu estado natural, evite refinado como massa 

branca,arroz branco,pão branco e qualquer coisa que tenha conservantes,estimulantes, 

esses produtos trabalham na deficiência de seu físico,e mudam seu estado emocional e 

mental tornando você fisicamente,mentalmente,emocionalmente um ser humano 

fraco,sem contar que você ganha uma monte de doenças.por isso que quem fabricar 

esses produtos industrializados e refinados não consomem os próprios produtos que eles 

fabricam,pois a maioria dos donos de industrias e refinados são vegetarianos.o que isso 

tem a ver com as mulheres?simples você tem que mostrar um diferencial para as 

mesmas,se você for como todos os outros indivíduos,elas vão te ver com baixo 

valor,lembrando que alimentação saudável moldar corpo,já a alimentação 

artificial,industrializada,refinada,destrói o corpo e tuas faculdades mentais,e todas as 



tuas defesas...para você saber mais sobre isso você deve visitar o site 

www.serfeliz.br30.com ou pelo endereço permanente: trunfo.tripod.com na parte 

evitando maus hábitos.    

Praticar exercícios físicos (como caminhada,apoio ou flexões ,abdominal siga essa linha 

apenas de exercicios que com o tempo você verá a mudança) 

Cuidar do cabelo, cortando seguidamente. 

Adotar um estilo,roupas coloridas de duas ou 3 cores forte,jamais azul,preto,cinza e 

nunca rosa,pois você não quer ser visto como uma bicha,baitola,ameba sodomita,pois 

você tem que passar uma imagem um homem forte e viril para minas...ok  

Etapa 2. 
- Verificar sistema de crenças, fisiologia e foco. 

a) Crenças: 

Eu sou o prêmio 

Eu sou o HOMEM 

Eu não sigo as regras dos outros, apenas as minhas 

Eu sou imprevisível 

Eu não sou um cara fácil e tenho altos padrões de exigência e expectativas 

Eu nunca perco ao me aproximar de uma mulher, mesmo que seja rejeitado. Sempre 

estou 

ganhando experiência e vou ficar um expert com a repetição. 

Eu sou independente e não preciso da aprovação das pessoas para me sentir bem. 

Eu sou um novo homem. Antes era um perdedor, hoje sou um vencedor. Já mudei muito 

e estou melhorando mais e mais a cada dia. 

Eu me sinto bem comigo mesmo. 

Eu sei que as pessoas estão presas as suas realidades. Já descobri o efeito Matrix e agora 

eu 

mesmo crio a minha realidade. 

Estou livre do sistema o qual fui submetido desta criança pela sociedade nas vias dos 

sistemas de comunicação,como TV,filmes,musicas etc...jogue tudo isso no lixo... 

Eu sei que o grande segredo do sucesso com as mulheres é o nível de autoconfiança que 

me encontro. Sei que não preciso estar bem vestido,cheio de grana, com um carro 

importado ou sarado para 

me sentir confiante e merecedor de uma linda mulher. Posso me sentir confiante e 

merecedor das mais lindas mulheres sem nenhum necessidade de um fator externo. 

Minha confiança vem de 

dentro, não de fora, pois agora sei que quem usa esses recursos esternos são 

perdedores,aloprados, e desesperados...  

Eu que controlo a vida, por isso ela não pode me controlar. 

Eu sei que ser macho alpha é ter uma fisiologia relaxada, calma, tranquila, confortável 

(rapport comigo mesmo). 

B) Fisiologia: 

Caminhar devagar 

Ter gestos lentos 

Olhar para cima 

Sentar sempre confortável e como se estivesse sozinho no sofá de casa, totalmente 

relaxado 

e despreocupado. 

Falar devagar e mais profundo 

C) Foco: 

Manter o foco da minha mente nos meus objetivos, metas e no sucesso que me aguarda 



Jamais focalizar o que pode dar errado na hora da aproximação. 

Jamais focalizar o que a mulher está pensando de mim 

Focalizar os meus sucessos que obtive no passado. 

Etapa 3. 
- Processo de Sedução 

a) Entrando no campo de batalha. Revisando etapas fundamentais: 

Etapa 1 OK 

Etapa 2 OK 

###Estou me sentindo ótimo, com um nível de confiança incrível. Sinto-me o dono do 

local 

e vou agir com total ousadia, relaxamento e segurança. Estou no controle da 

situação### 

b) Verificação: 

Quem está me olhando? 

Quem me interessa? Ela possui algum interesse em mim? 

O alvo possui obstáculos? Homens ou mulheres? Quem é o lider do grupo? Quem fala 

mais 

e é o centro das atenções? 

Meu alvo parece timido ou desinibido? 

c) Aproximação: 

Chegar perto 

Falar qualquer coisa é sempre melhor do que nada 

Aproximação sem interesse sexual. 

Aproximação de ângulo (não ficando totalmente de frente para ela para evitar 

confrontação). 

Uso de um abridor de interação criativo (opinião, comentário, favor, brincadeira, etc) 

d) Atração: 

Conversar sobre assuntos não particulares (tempo, local, situação, algum detalhe nela, 

etc) e 

brincar/provocar sobre isso 

Linguagem corporal alpha 

Personalidade metido/ divertido 

Qualificar e desqualificar a garota (aprovação e desaprovação) 

Uso de toques e olhares 

Insinuações sexuais 

Ambiguidade (ora está interessado, ora se mostra interessado por outra) 

Imprevisibilidade 

Carisma 

Energia 

Mistério 

Prova Social (mostrar carisma diante das outras pessoas) 

e) Conforto mútuo (rapport/amizade/total confiança) 

Espelhar e conduzir 

Saber dados da vida dela e revelar alguns dos seus 

Conversar sobre assuntos particulares 

Vulnerabilidade (revelar algum defeito seu ou fato triste) 

Aplicar padrões de linguagem hipnótica 

###Verificação: Ela espelha você? Ela quer saber mais e mais a seu respeito? Ela ri das 

suas piadas, mesmo das menos engraçadas? Toca em você? Segue você? Deixa os 

amigos 



para trás? Mantém o foco em você e não em algo que esteja ocorrendo na volta dela? 

Ela 

puxa assunto quando vocês ficam em silêncio? Se sim, temos atração+rapport. Podemos 

passar para a sedução.#### 

f) Sedução 

Isolá-la para criar intimidade ou "congelar" o processo e pegar dados de contato para 

continuar em outra oportunidade 

Olhar. Tocar. Beijar 

Retirá-la do ambiente social 

Olhar. Tocar. Beijar 

Aumentar o nível de intimidade e ousar dos toques 

Último minuto de resistência (normal, não desistir) 

Aqui é o que você vai escolher ter com a mina,se será sexo,namoro,ou casamento,caso 

seja este dois últimos fique em segredo com você e prossiga no relacionamento,mas 

sempre puxando,ou enpurrando,e puxando,isso você deve fazer indiretamente,deixando 

sempre que ela ligue,mande mensagem, etc...depois tudo que ela fizer por esses meios 

você comentar com ela pessoalmente,pois não se esqueça que só 

perdedores,desesperados usam sistema de comunicação,pois estão sempre ansiosos por 

atenção. 

   
 

 

 

 

 Parte abaixo que deve ser apagada e salva em uma do seu alvo,campo ou versão isolada 

quando for ajudar vários amigos que freqüentam o mesmo local seja a mina.,  

   

UMA ULTIMA LIÇÃO ! 

Quanto mais você ensinar outras a ser ma=ou macho alfa mais você ficará fera nessa 

arte,e se algum desses vier a ser casar,seu leque de mulheres se aumentará,pois quando ele se casa 

ele irá convida-lo para festa, ai lá a mulher dele convidará todas as amigas dela para causar inveja 

nelas, ai você entrar em cena, pois ela e o amigo que você ajudou vão te apresentar para todas as 

amigas deles,ai essa some fica assim quem você transformar um H-BETA EM, H-ALFA VOCÊ 

SÓ ESTAR AJUDANDO A SI MESMO E AUMENTO SEU LEQUE DE OPÇOES,MAIS NÃO 

ESQUEÇA NUNCA DE QUANDO DER ESSE CURSO AVAMÇADO  PARA UM 

AMIGO,NÃO ESQUEÇA QUE SE ELE SE CASA DEPOIS DE  TER CONHECIDO ESSES 

METODOS ELE TEM QUE DEPOIS TE CONVIDAR PARA O DIA DO CASAMENTO E DA 

FESTA. 

Uma outra coisa também é se você estar interessado em uma mina,quem tem um monte 

de indivíduos interessados nela,para bloquear todos eles,basta dar esse curso para todos eles sem 

que nenhum deles saiba que você os estar ajudando,o efeito é o seguinte todos os que você der este 



curso,estão atrasado nessa arte,ele é na verdade um analfabeto nessa arte,pois todos eles vão levar 

tempo para re-estudar todos os erros mostrados aqui,e então eles se afastarão da mina que você 

também estar de olhos,depois todos os cara vão te tratar com um REI, e ai você se torna líder 

deles,mas isso você só vai precisar quando se tratar de uma mina que esteja em um grupo,como 

sala de aula,excursão,viagem,coral.E por fim não esqueça de ter duas versos desse curso,uma 

apenas para um amigo que precisa de ajuda,e outra para amigos de grupo,quando for ajudar um 

amigo que não faz parte de um grupo,der as duas versões,essa aqui que você estudou,é a versão 

para uma pessoa que não estar precisando investir em uma mina que não faz parte de um grupo.   

Também não esqueça que a aumentando sua versatilidade em lidar com pessoas maior 

será seu poder vender você mesmo,persuadir,e atrair.para isso sugiro que você leia os livros  

vendedorpitbull,e ou coisa que vai te ajudar muito é ser um líder,leia também o livro como ser um 

líder .tudo  que tem nesse tutorial eu pratiquei e hoje posso te dizer eu hoje vivo esnobando 

mulheres,só namoro com meninas especiais que tem valor,e que valem apena,com o tempo de 

tanto você pegar tanta mina,vai perceber que poucas tem valor,e por fim você  vai pensar em se 

casar com uma assim.pois no final da sua ultima cassada você verá que você se tornou um grande 

homem,premio,e líder..,por isso não é e nem será para uma qualquer.. 

É bom retifica aqui que nunca,jamais você deve falar ou conversar sobre futebol.na 

verdade você deve dizer que odeia futebol,por que?sua imagem de macho alfa não tem que ser de 

um homem de verdade?então você acha que gostando de futebol você estará passando uma 

imagem interna de um homem forte,de verdade,king,articulado,versátil,e viril?de modo 

nenhum,por que não?simples mulheres é quem deveria torce para futebol,pois alem de ser uma 

atividade tola,refrataria e idiota,que são característica das mulheres,principalmente de mulheres 

lindas,pois qualquer coisa estúpida,superficial as mesma compram,e por isso que você passa a ser 

visto como feminista,e passa uma imagem  interna de um feminista, ou também gay. Pois como 

você acha que o subconsciente das mesmas agem em relação a isso,ao verem um bando de cuecas 

se comportando como tietes desesperadas por atenção,e gritando por aprovação e rivalidade,e 

nutrindo um ego fraco, por um bando de outros cuecas?mas se você acha uma que diz que gosta de 

futebol?essa situação muda?de modo nenhum,as que dizem isso,dizem para ser aceita,um recurso 

manipulatoria da sua opinião para enganá-lo e fazer você aceita-la. Se você não concordar com 

isso então case com uma dessa, ai você conhecerá um pouco do inverno, pois você já começou 

uma relação falsa, e mentirosa.Por isso que é bom você decidir odiar essa joça de futebol e 

atividade feminista disfarçada de jogo por um bando homens beta...não seja liderado,seja um líder 

não uma marionete da futealienidade, da ignorância,pois jogadores de futebol são pessoas de 

pouca leutura,conhecimento,visão e poder de articulação.e.agem e vivem no ego feminino,pois 

tem que se esforça para conquistar aprovação das mulheres, isso não é uma atitude de um homem 

alfa.pois homem alfa não precisa de aprovação de ninguém e nem se esforçam por atenção,por 

isso que jogadores de futebol não se matem casados,pois as mulheres acabam deixando os mesmo 

para procurar um homem menos idiota, menos ingênuo,e menos inconscientemente feminista,pois 

invés de eles gastarem tempo para entender como se comporta como um homem de verdade, eles 

apenas passaram um grande parte da vida dando tempo e vivendo de atenção masculina,pois 

indivíduos loucos por esse trem chamado futibol, passam uma vida com na convivência mais com 

homens do que com mulheres, eles podem ate pegar umas minas,mais apenas por conveniência,ou 



seja por interesse, o que mostra que mesmo que casem não conquistaram a mulher,o dinheiro a 

conquistou,ele então passa a viver com uma mina manipuladora,mas essa relação logo acaba, e 

esses idiotas continuam na mesma situação,basta que você observe bem eles, tem uns que 

desistem,e acabam virando e agindo como baitola e saindo como baitola,leia os jornais que você 

vai ver esses tipos de noticias que já são ate comum. isso acontece por que eles tiveram muita 

receptividade, acertipividade,e sucepitividade em um longo tempo da vida apenas mais com 

homens e não com mulheres,e sem contar que eles nunca estudaram sobre elas, por isso se voce 

disser que gosta de futebol,sua imagem no inconsciente feminino estará comprometida, se ainda 

você for insistir nessa idéia, o dia que você arrumar uma vai levar um baita chifre, e se você 

conhecer amigos que tem uma e ele gosta de futebol,e eles estão juntos a um bom tempo e nada de 

errado parecer estar acontecendo,também esse pode levar um baita chefre,basta que esse seu 

amigo fique por um certo tempo ou distante que ele verá um galho na cabeça dele,só que ele nunca 

talves saberá! acrediti irmão ou caro amigo,eu já presenciei isso dezenas de vezes,como um 

homem alfa já fui cantado por várias mulheres casadas com caras que gostam dessa joça inculta 

chamado futebol,e todos que eu visitei eram idiotas,pois essa joça o que mais forma é mentes 

idiotas, todos que o assim procederem serão infelizes a vida toda..bom  acho que você já tem 

motivos suficiente para odiar essa joça alienadora,fútil,e disfaçadamente gay... 

Durante muito séculos satanás vem aperfeiçoando estratagemas,estratégias,facetas de 

como destruir a verdadeira id ou identidade de personalidade  lider de um homem de verdade,e 

para isso o principal objetivo dele é destruir o valor de homem, tornando a quase assumir id de um 

animal ou uma larva,um bicho,uma ameba.depois que ele consegue destruir todo o valor do 

homem ele o faz  desejar o suicídio,e assim matá-lo e isso acontece quando todo o respeito 

acaba..isso apreciadores de coisas tolas,e insensatas não aprendem...mas passam a ter cada vez 

com o passar do tempo menos valor,pois aprenderam apenas a ser cada vez mais idiotas 

consumindo tempo e dinheiro com coisas idiotas,superficiais,insanas,e tolas,fazendo assim que em 

suas vidas o mal tire dele todo o seu valor,o valor de um homem de verdade.por isso amigo que eu 

odeio futialienação.e hoje sou mais feliz,e mais aceito pelas mulheres e não passo uma imagem 

interna de um bicha inrrustida,e nem de a imagem de um homem fraco,e nem a imagem de um 

homem feminista,mais sim de um homem forte,e de verdade,com congruência,poder,visão e 

significado solido,que é isso que eu espere que você decida ser e ter apartir de agora.         

Valores que guiam a suas decisões 

 

Valores são sentimentos com um determinado grau e escala de importância. Muitas 

pessoas desconhecem seus valores e por isso levam vidas infelizes e sem saber ao certo o 

que lhes faltam na vida para se tornarem pessoas de sucesso. Eles influenciam muito nas 

suas decisões e pode ter certeza que influenciam muito nas decisões das gatas que você 

quer beijar ou conquistar. 

Muitas vezes você pode conquistar uma garota apenas 

descobrindo seus valores e se eles forem valores de  muita 



importância na vida dela, pode ter certeza que terá o controle 

remoto da gata na sua mão. Com uma simples frase envolvendo 

os valores-chave da mina você consegue o que mais quer com 

ela. 

O fato das pessoas ficarem indecisas e de perguntarem as 

outras o que  devem fazer numa determinada situação, 

geralmente é devido a valores conflitantes. Com os valores da 

pessoa em conflito, as pessoas entram numa espécie de pane 

cerebral sem saber o que fazer. E pode ter certeza que pode 

acontecer com a gata que está afim de você mas não quer 

esboçar reação ou que se nega até o fim estar interessada e 

nisso não só você perde a chance de ganhar a gata como ela 

também perde a chance de ficar com você.  

Se uma pessoa está tendo problemas num trabalho 

altamente remunerado, e um  de seus principais valores é que 

dinheiro é nocivo, não é só suficiente concentrar-se no trabalho. 

O problema está no nível mais alto de valores conflitantes. Se 

uma pessoa não pode concentrar-se no trabalho por que se valor 

mais alto é a família e ela está passando o tempo todo no 

serviço, você tem de recorrer  ao conflito interior e ao 

sentimento de incongruência que ele produz. Você pode ter 1 

bilhão de dólares, mas , se a vida que você leva entra em conflito 

com seus valores, você não será feliz.por isso que se você cultivar 

e procurar ter valor,você será um motivo muito forte para uma 

mulher te desejar,apesar de valores as mulheres lindas não tão 

nem ai pra isso,mas se você tiver esse diferencial você será mais 

auto-confiante,e terá poder,pois você não será apenas mais um 

perdedor,mas sim um vencedor,o homem alfa.e isso gera e surti 

uma forte atração na mulher...pois depois que você descobre 

que alguém não tem valor agente pede o interesse por ele,agora 



se o caso é ao contrario então você fica na vantagem e é o 

premio.   O homem só se torna homem quando o menino 

interior dele morre.enquanto o garoto viver nele ele ainda não 

será homem de valor.por isso o boy tem que morre,e homem de 

verdade tem que assumir o controle.                                                

E por fim estudo os tipos de mina no sites :www.serfeliz.br30.com 

Ou  

Trunfo.tripod.com 

Bom é isso,e 

 Sucesso na sua cassada!   
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irmão, posso REALMENTE ser honesto 

com você? 
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Se você é impopular com as mulheres, 

grandes serão as chances de que você seja 

impopular em todas as áreas de sua vida, 

incluindo as áreas profissional e social. 

 

Diariamente dezenas de caras ANTI-SOCIAIS 

chegam até mim querendo, da noite para o 

dia, tornarem-se POPULARES com as mulheres, 

quando na verdade eles não têm AMIGOS, 

possuem uma vida profissional/social 

fracassada e um estilo de vida que diz 

as melhores mulheres: "SOU UM PERDEDOR!" 

 

Sinceramente, acho que esses caras estão 

totalmente PERDIDOS e se eles realmente 

não enxergarem o "x da questão", vão apenas 

andar em círculos, mesmo tendo as melhores 

técnicas e truques de sedução do planeta 

nas mãos. 

 

Enfim, mesmo com as técnicas de sedução, 

eles não terão sucesso algum porque ainda 

possuem péssimos hábitos e um estilo de 

vida medíocre que apenas mostra para as 

mulheres e demais pessoas o quanto 

IMPOPULARES e ANTI-SOCIAIS eles são. 



 

Vou lhe dizer uma coisa que nenhum outro 

autor de materiais de sedução teria coragem de 

revelar... (sim, porque eles só querem lucrar 

prometendo o impossível com mais e mais e 

técnicas de sedução bizarras e que você 

nunca consegue pôr em prática). 

 

Leia com muita atenção... 

 

***Se você for IMPOPULAR em todas as 

áreas de sua vida, a primeira coisa que 

você deveria fazer é se preocupar em 

expandir seu círculo social e realmente 

mudar todo o seu estilo de vida, ao invés 

de procurar "milagrosas técnicas de sedução" 

dentro de "Comunidades PUA".*** 

 

Sério mesmo, se você não tem muitos amigos 

e possui um estilo de vida "caseiro", 

previsível e chato, esqueça por alguns meses 

as "técnicas de sedução milagrosas" que 

você encontra em "Comunidades PUA" 

(onde 99% dos sujeitos são fracassados, 

embora via web posem de vencedores). 

 

Passe os próximos 3 meses expandindo 



seu círculo social e refazendo todo o 

seu estilo de vida e hábitos. 

 

Torne-se aventureiro. Mude de cidade. 

Troque de emprego. Conheça pessoas novas. 

Mude seu corte de cabelo. Mude suas 

roupas. Mude sua rotina e hábitos. Termine 

com aquela garota indesejável que só 

atrapalha a sua vida. 

 

Arrisque mais! Faça! Mude! 

 

Isso irá lhe beneficiar PARA O RESTO 

DA SUA VIDA. 

 

Teste isso e veja se estou certo ou não. 

 

Se ver que estou certo, por favor, 

adquira o acesso ao meu site. 

 

Ou se sentir medo (ou pânico) porque essas 

mudanças são muito radicais para você, 

adquira o acesso ao meu site. Nós sabemos 

exatamente como fazer com que você 

DESTRUA esse estilo de vida tão medíocre 

que acabou se prendendo e não consegue 

se libertar. 



 

A questão principal é... 

 

Enquanto viver dentro de um estilo de 

vida que MOSTRA a todos ao seu redor 

o quanto FRACASSADO você é, NENHUMA 

"técnica de sedução" vai lhe salvar. 

 

Você até pode pegar alguma garota ao 

usar "falas decoradas", mas quando ela 

perceber que o seu estilo de vida é de um 

homem FRACASSADO, com baixo poder/valor, 

pode ter certeza que ela vai se afastar. 

 

Lembre-se: as melhores mulheres, as 

super gatas, querem se relacionar com 

homens que elas possam sentir ORGULHO 

e ADMIRAÇÃO. Homens que elas queiram 

apresentar as amigas, amigos e familiares 

e pensar com orgulho: "esse cara PODEROSO 

é MEU.. sou a mulher mais feliz do mundo!". 

 

Elas não querem sentir PENA e VERGONHA 

do namorado. Elas não querem apresentar 

LIXO para amigas, amigos e familiares. 

 

Elas não querem FRACASSADOS. 



 

A pergunta chave é... 

 

Você tem ORGULHO do seu estilo de vida, 

ou tem VERGONHA, muita VERGONHA? 

 

Se você fosse uma super modelo, uma 

super gata, você iria querer sair com 

um homem como você? 

 

Se a resposta foi "VERGONHA" e "NÃO", então 

é um sinal claro que as melhores mulheres 

também sentem e pensam o mesmo. 

 

Elas simplesmente NÃO querem você como 

um amante. Elas sentem NOJO e REPULSA, 

como provavelmente você também sente da 

sua própria vida. 

 

E elas nunca vão querer você por perto 

enquanto estiver preso num estilo 

de vida de FRACASSADO, aquele que 

comunica 0% VALOR/PODER. 

 

Então pare de se iludir com "técnicas 

de sedução milagrosas". Pare de passar 

horas e horas em "Comunidades PUA" 



discutindo o uso consciente dessas 

técnicas. 

 

É hora de mudar de verdade, meu amigo... 

 

É hora de atacar o problema na raiz. 

 

Pare de viver solitário e frustrado. 

 

Pare de viver escondido dentro de uma 

caverna. 

 

Pare de agir como um leão preso numa 

jaula, onde SENTE que nasceu para reinar, 

mas não consegue sair daquele confinamento. 

 

Pare de sentir VERGONHA da sua vida. 

 

Pare de viver no meio do lixo. 

 

Pare de comunicar fraqueza genética 

ao inconsciente feminino. 

 

Pare de se auto-sabotar. 

 

Chegou a hora de você se ORGULHAR de 

estar vivo. 



 

Chegou a hora de você finalmente passar 

a dominar e reinar. 

 

Chegou a hora de você fazer o que apenas 

tem sonhado e fantasiado. 

 

Revolte-se. 

 

Tudo começa pela revolta. 

 

Não aceite envelhecer e morrer como um 

fracassado, um zé ninguém, um nada, um 

zero a esquerda, cheio de rancor, mágoas 

e frustrações. 

 

Não aceite se ver cheio de "técnicas de 

sedução" mas sem nenhuma mulher de qualidade 

e com a vida profissional/financeira 

destruída. 

 

Não aceite passar horas e horas dos seus 

dias se iludindo em "Comunidades PUA", 

trocando mensagens com outros caras que 

no fundo sabem que também estão se iludindo. 

 

Tome uma decisão radical para transformar 



a sua vida agora mesmo. 

 

Só não faça como a maioria dos caras que 

vai ler esse artigo, baixar a cabeça e 

dizer: "já é muito tarde para mudar meu 

estilo de vida, agora é só viver o que 

tenho que viver e  esperar a minha morte... 

espero que não demore muito. Minha vida 

não tem mais solução". 

 

Não, não faça como esses FRACASSADOS e 

PREGUIÇOSOS. 

 

Esqueça esses PERDEDORES que já estão com 

um pé na cova. 

 

Você pode SIM mudar e refazer a sua vida. 

 

Se perceber que não consegue MUDAR sozinho, 

junte-se a milhares de caras corajosos. 

 

Adquira o acesso ao meu site hoje mesmo 

e também entre para minha comunidade 

privada que existe desde 2004 e já possui 

milhares de membros (incluindo muitos em 

nível avançado). 

 



Em nossa comunidade você aprenderá 

diariamente novas informações, dicas, 

conselhos e truques, e isso tudo sem pagar 

mais nada por mês. 

 

Você vai conhecer caras que um dia foram 

como você, mas conseguiram refazer 

todo o estilo de vida. Hoje se relacionam 

com as mais belas/inteligentes mulheres e 

ganham muito, mas muito, dinheiro. 

 

São caras que todos ADMIRAM e RESPEITAM. 

Não são "PUAs", são VENCEDORES, homens de 

SUCESSO. Homens que podem viajar para 

os melhores lugares do mundo. Homens que 

realmente VIVEM a vida (e não precisam 

passar horas e horas na internet, dentro 

de "Comunidades PUA", tentando aprender 

novas técnicas de sedução bizarras que 

nunca funcionam). 

 

Você também quer isso para a sua vida? 

 

Quer finalmente passar a fazer as coisas 

que 99% dos homens apenas sonham e 

fantasiam? 

 



Quer viver um estilo de vida que 99% 

dos homens vai envelhecer e morrer sem 

conhecer? 

 

Quer parar de apenas ficar na internet 

discutindo "técnicas de sedução", sair 

para as ruas e finalmente começar a VIVER 

a vida de verdade? (não esqueça: os caras 

que estão transando com as mais belas 

mulheres e ganhando rios de dinheiro 

NÃO SÃO os mesmos que passam horas e 

mais horas de seus dias dentro de 

"fóruns PUA"). 

 

Então venha fazer parte da ELITE, dos 

caras mais ESPERTOS, aqueles que têm 

um estilo de vida excitante. 

 

Junte-se a homens que um dia ACREDITARAM 

que a mudança era possível, correram 

atrás e VENCERAM. 

 

Acesse... 

 

https://seducaorapida.websiteseguro.com/pagamento.php 

 

 

https://seducaorapida.websiteseguro.com/pagamento.php


E lembre-se sempre... 

 

Atitude gera técnica. 

 

Técnica não gera atitude. 

 

Foi o que eu disse aqui http://is.gd/uvzquj 

 

Todas as técnicas foram modeladas de 

caras que JÁ TINHAM atitude. 

 

Por isso você precisa de atitude, 

de um novo estilo de vida, não de 

técnicas de sedução. 

 

Usar apenas "técnicas de sedução" é 

se iludir, da mesma maneira que alguém 

se ilude ao tratar uma fratura exposta 

com um simples band-aid e analgésico. 

 

Se quiser saber mais sobre como ter 

atitude/motivação/ousadia leia em minha 

comunidade o que chamo de "ciência da 

atitude alpha", o "motor interno" que 

gera a ousadia, a atitude, a "pegada"... 

 

http://is.gd/LdZZn5 

http://is.gd/uvzquj
http://is.gd/LdZZn5


http://is.gd/mwUoz2 

http://is.gd/UMTaq7 

http://is.gd/lTfN62 

http://is.gd/qZN32L 

 

(e há muitas outras mensagens dentro 

da comunidade. São ideias e conceitos 

que você não encontrará em "fóruns PUA" - 

só se copiarem da minha comunidade) 

 

Eu falo sobre a raiz do problema, 

do porque muitas caras são ousados 

e outros "simplesmente não conseguem 

agir". 

 

Não tem o acesso VIP a minha comunidade? 

 

Consiga AGORA MESMO em... 

 

https://seducaorapida.websiteseguro.com/pagamento.php 

 

 

E quanto a você que já é um dos 

20.000 membros do site... percebe 

que precisa correr novos riscos e 

desafios? Acha que acabou se 

acomodando numa vidinha estável, 

http://is.gd/mwUoz2
http://is.gd/UMTaq7
http://is.gd/lTfN62
http://is.gd/qZN32L
https://seducaorapida.websiteseguro.com/pagamento.php


mas que está se tornando chata 

e sem graça? 

 

Então siga lendo... 

 

Não importa o seu nível atual 

de sucesso, você realmente 

não pode se acomodar. Você 

precisa correr mais riscos 

e buscar novos desafios. 

 

É a única forma de chegar ao 

topo do sucesso sexual e 

financeiro. E também é a 

única forma de ter orgulho 

de estar vivo. 

 

Quer uma ajuda extra para 

correr atrás de novos desafios 

e conquistar coisas realmente 

grandes (montar o próprio 

negócio, ter uma renda 10 vezes 

maior do que tem hoje, comprar 

uma mansão, um carro importado, um 

iate, uma moto esportiva, atrair 

uma gata mais atraente ou 

inteligente)? 



 

Você é como eu, deseja conquistar 

o mundo e tudo que há nele? 

 

Percebe que é mais esperto 

do que a maioria dos caras? 

 

Sente que nasceu para REINAR 

e DOMINAR? 

 

Tem a sensação que nasceu para 

construir um império multimilionário? 

 

Quer ser lembrado após a sua 

morte como alguém que causou um 

grande impacto no mundo? 

 

Acha que ainda não chegou nem 

perto do que pode conquistar? 

 

Ótimo, então conheça o novo serviço 

de atendimento personalizado que 

acabo de criar. Ele foi feito 

para caras como você. Caras 

que pensam muito além de apenas 

'pegar mulher'. 

 



Como funciona? 

 

Vamos sentar juntos e conversar 

sobre o seu problema, dificuldades, 

desejos e o que fazer para atingir 

os seus objetivos. Você vai me mostrar 

o que está fazendo e como está fazendo, 

além dos resultados que vem obtendo. 

 

É a melhor forma de SABER exatamente 

ONDE você está errando e O QUE fazer 

para resolver o problema. 

 

Então... quer uma ajuda particular 

para atingir seus objetivos? 

 

Acesse a área membros do site e veja 

os detalhes para contratar esse novo 

e poderoso serviço... 

 

http://persuasao.com.br/membros.php 

 

E não esqueça de nos seguir no 

Twitter para ficar por dentro das 

novidades... 

 

http://twitter.com/PersuasaoDicas 

http://persuasao.com.br/membros.php
http://twitter.com/PersuasaoDicas


 

E também nossa página no Foursquare 

para você que está seguindo o meu 

conselho e criando um novo estilo 

de vida cheio de riscos e excitação. 

 

Claro, você vai precisar mostrar isso 

para as mulheres. A melhor forma de 

comunicar um estilo de vida cheio de 

riscos e excitação nas redes sociais 

é dizer quais os lugares incríveis 

que você anda frequentando. Para 

isso use o Foursquare. Seja esperto, 

crie uma conta e siga-nos... 

 

https://foursquare.com/persuasaodicas 

 

E claro, não seja egoísta, passe o 

endereço do site aos amigos e 

conhecidos. Eles também merecem 

conhecer este tipo de informação. 

Diga para eles se cadastrarem 

gratuitamente nesta newsletter 

acessando a página... 

 

http://persuasao.com.br/artigos.html 

 

https://foursquare.com/persuasaodicas
http://persuasao.com.br/artigos.html


Hoje há mais de 30.000 cadastrados 

na newsletter, mas eu não estou 

satisfeito... quero duplicar isso. 

 

Então me ajude divulgando o site 

ou twitter para seus amigos e 

conhecidos. Eles vão gostar! ;) 

 


