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Agradecimentos
Agradeço às mulheres com as quais sempre procurei ser bonzinho e amável, pois
graças aos mal tratos delas me inspirei a estudar a arte da paquera. Com o estudo
da arte da paquera resolvi meu problema e percebi que poderia ajudar milhares de
outras pessoas que assim como eu já passaram por isso, que sofreram ao tentar
conquistar a pessoa amada, sempre se doando de corpo e alma, tratando a outra
pessoa muito bem e de forma alguma era recompensado. Foi quando percebi que
o que eu fazia era totalmente o contrário, que ser bonzinho, tratar bem e se
dedicar excessivamente não estava com nada. Não estou dizendo que você deve
ser mau caráter e maltratar as pessoas. O que quero dizer é que eu até pegava
garotas bonitas sendo bonzinho, mas na maioria dos casos depois de um tempo
elas me davam um belo pé na bunda. Todo o problema era que eu era bonzinho
demais, devido à minha auto-estima, que na época não era muito alta. Eu pensava
que sendo bonzinho e legal elas iriam querer ficar comigo para sempre. É óbvio
que não devemos maltratá-las, mais também devemos gostar mais de nós
mesmos do que de uma mulher bonita, e se ela quiser algo com a gente vai ter
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sadio para ambos. Hoje eu continuo sendo bom pra elas, mas somente com as
mulheres que merecem. Agora sou muitíssimo bem tratado por elas agora...

Carta do Autor
O intuito deste livro é ensinar a você como as mulheres pensam e agem. E tem a
finalidade de tornar você um homem capaz de conquistar qualquer garota
principalmente as mais atraentes e sexys.
É importante ver que você realmente quer mudar sua vida amorosa. Você está
prestes a entrar para um seleto grupo de homens que sabem como conquistar
qualquer mulher.
Observamos por muito tempo que a falta de sucesso dos homens na sedução
devia-se ao fato deles não saberem como agir corretamente, muitas vezes
pensam que estão agindo certo e na verdade não estão. Para piorar, experiências
ruins com algumas mulheres deixavam muitos homens retraídos, receosos de
continuar neste jogo tão simples que é a conquista de uma bela mulher.
Sabemos que é frustrante levar um fora de uma mulher, afinal, foi justamente isso
que nos levou a estudar esse assunto.
Pensando nisso desenvolvi e aprimorei técnicas que fossem eficazes na
sedução. Um meio simples para ter ao nosso lado a(s) mulher(es) que
desejássemos.
Trabalho com isso desde 2007 como podem constatar no primeiro vídeo de meu
canal no youtube, que se trata de uma entrevista para a MTV.

Dicas boas
A maior parte das mulheres te julga mais pelo seu comportamento do que pelo
dinheiro. Vou repetir “A maior parte das mulheres te julgam mais pelo seu
comportamento do que pelo dinheiro”.
Semelhante atrai semelhante, esse negócio de que os opostos se atraem só
funciona com ímas. É triste ver, mas em 99% dos casos rico casa com rico, pobre
casa com pobre. Então entre no mundo dela. Fale sobre as coisas que ela gosta,
mesmo que você não goste do que ela goste. Faça este esforço você vai ver que
vai valer a pena. Ela precisa acreditar que você é uma pessoa próxima. A maioria
delas tem medo de gente diferente, porque não sabe o que esperar desta pessoa.
Repare que isso acontece com você também...
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Quando estiver nervoso ou descontrolado, imagine um quadro branco e afaste a
imagem ruim. Para um lugar fora deste quadro onde não lhe incomode, e imaginar
um lugar e uma imagem diferente que te faça se sentir bem. E coloque no quadro,
se você estiver muito mal vai colocar novamente a imagem da ex, então neste
caso continue lendo o manual e assim que for conhecendo outras garotas comece
a colocá-las no lugar que te faça se sentir bem no quadro. É puro exercício
mental, você imagina a coisa ruim se afastando e imagina coisas boas se
aproximando. Não custa nada e garanto de depois de uns dias o efeito é
fulminante.
Na sedução o homem é visual, a mulher é auditiva então a mulher quer te ouvir ,
te “conhecer”. Aprenda a conversar com as pessoas se você é tímido, fala pouco,
vive emburrado e acha que praticamente todas as mulheres são umas
vagabundas. Com poucas exceções, você está totalmente errado, você vai mudar
totalmente de opinião muito rápido. E se você fala muito, é ansioso e inseguro,
aprenda a fazer cara de metido e manter esta sua boca fechada! Quem fala muito,
fala demais. Repare que você nunca vê um galã falando igual apresentador de
tevê, nem mudo e calado como uma parede. Ele fala as coisas certas, com
convicção, no tom de voz certo. Isto demonstra poder, autocontrole, confiança,
fora que faz as mulheres tremerem as pernas mesmo você sendo feio pacas...
Nunca discuta com elas. Demonstre total interesse e compreensão. Quando você
discute, a sensação que fica no ar é de um ringue, e vocês estão em lados
opostos. E eu nunca vi lutador de boxe se amar no ringue...
Seja atencioso quando elas falarem. Muitas se apaixonam apenas por serem
ouvidas.
Tenha expressões corporais de líder, movimentos lentos, olhares firmes, tom de
voz mais profundo e sorriso contido, demonstrando um ar sério. Muita
movimentação e movimentos rápidos é sinal de insegurança.
As pessoas podem ser visuais (se influenciam pelas imagens), auditivas (Se
influenciam pelos sons) ou sinestésicas (gosta de sentir algo). Na dúvida, esteja
sempre arrumado e bem vestido (visual), fale com tom de voz firme (auditivo) e
sempre que possível toque nela discretamente quando for falar com ela
(sinestésico).
Conte histórias interessantes de sua vida. Mas que sejam realmente interessantes
para as mulheres. Nada de assuntos masculinos, como carros, computadores,
bebedeiras, etc. Bons assuntos que encantam a todas são relacionamentos
amorosos e sexo. Sim! Sexo! Mas cuidado: sexo é um assunto a ser tocado num
ambiente mais descontraído, nunca num início de conversa ou no trabalho, por
exemplo. Mas numa conversa informal, toque neste assunto. É infalível.
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Desafie-as para atos sexuais. Faça uma aposta onde se ela perder vai ter que ir
com você ao motel. E cuidado: Convidá-las para um “sexo a três” nem sempre é
bem visto.
Diga que você não gosta de mulheres ruins de cama, que terminou um
relacionamento justamente por isso. E duvide que ela possa ser boa de cama.
Ressalte alguns pequenos defeitos dela e diga que isso é coisa de mulher ruim de
cama. Boa parte delas vai querer provar o contrário (para nossa alegria!).
Ponto fraco das mulheres: pescoço e orelhas. Fale macio nas orelhas delas e se
possível de uns beijinhos no pescoço.
Adquira os sentimentos de um nível A e você agira como um.
Você é resultado daquilo que pensa. Então pense que você é o “fodão”.
Não é o que você fala que faz a diferença mas sim “como” você fala. Pense nisso.
Você pode falar qualquer coisa para a mulher desde que fale como um homem
Nível A.
Quando você estiver seduzindo uma mulher e algo não estiver dando certo
faça algo diferente. Impressione-a mostrando que você tem controle, tem
poder. A reação é imediata.
Quanto mais características de um nível A você tiver, mais atraída por você
ela ficará.
Procure sempre que possível tocar a mulher. Elas geralmente são mais
sinestésicas que o homem. Exemplo: você está conversando com uma garota e
percebe que está rolando certo clima. Continue conversado com ela e
discretamente segure o antebraço dela por uns 3, 4 segundos e solte e olhe bem
dentro dos olhos dela. Você vai perceber que vai mexer com ela.
Sempre na aproximação e interação agir de forma bem humorada, sendo metido e
extrovertido. Se considere o troféu. Assim você terá um ar de arrogância que será
bem visto pela mulher e, se puder, ainda coloque sarcasmo e implicância.
Você é tímido, fechado, mal humorado, mais grosso que um dedo destroncado,
está sempre de cara e feia. Hummmmmm, temos que mudar isso. Isso espanta
mulher mais que cheiro ruim.
Comece a se imaginar um cara extrovertido, metido, seguro como se agora você
fosse o último biscoito do pacote. Isso mesmo! Se você quer pegar as gatas mais
gostosas tem que agir igual a elas. Importante: se a mulher der mole, diminua o
“fator metido” e pegue-a.
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Não tenha medo de aparentar ser metido. Elas gostam disso! A não ser que você
queira ser amigo delas.
Você é o que acredita ser. Acredite-se pegador, e assim será. Elas vão perceber
isso em você quase como um sexto sentido.
Se você perdeu uma linda mulher, não se preocupe, existem muitas mulheres
lindas no mundo e sempre vão existir, querendo conhecer um Nível A. E muito
melhores que sua ex.
Quando sair com uma garota nova esqueça completamente sua ex. Coloque a
garota nova num lugar de sua mente que lhe traga conforto.
Vamos trabalhar na mente inconsciente da mulher. A mente inconsciente que é a
responsável pelos sentimentos. O processo de paixão se dá lá.
Elas gostam de emoções e sensações. Você tem que vender isso a elas. Contar
histórias de sucesso (sem exageros) as faz pensarem que com você elas terão
sucesso. Um bom exemplo é contar que já viajou para algum lugar que ela sonha
em conhecer.
Coisas como amor, paixão, excitação, química, atração, timidez, inibição e medo
são processos mentais. Eles podem ser ligados e desligados você tem que ter o
controle disso.
Sempre que encontrar uma mulher, pense: O que eu posso aprender com ela? O
que de divertido ela poderá trazer pra mim ao eu me relacionar com ela? E, logo
após, pense o contrário: O que você pode trazer de divertido para ela? É assim
que ela vai pensar. Dê a ela isto e ela será sua.
Sempre: Contato nos olhos, contato nos olhos, contato nos olhos! (Sempre
verifique a cor dos olhos dela).
Sempre demonstre ser um homem espontâneo, amigável, carismático, atencioso,
confiável, despreocupado. E muito, muito poderoso. Sempre olhe para o corpo
dela e após dentro dos seus olhos. Você não tem vergonha de nada. Mulheres
não podem colocar medo em você. Quanto mais bonita ela for, mais vai ter que
demonstrar seu valor. Esteja no controle, sempre. Jamais se coloque abaixo de
uma mulher.
Se você olhar para uma mulher e fizer cara de espantado, você a perdeu. Olhe
com desdém, por mais linda que ela seja. Deixe que ela perceba que você a olhou
de cima em baixo e faça cara de metido. Parar em frente a ela, olhar de cima em
baixo e depois olhar fixo nos olhos dela com cara de que achou ela feia é fatal.
Neste momento você mostrou quem é que manda, e elas adoram isso...
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Estar com você é a melhor opção que ela possui. Você apenas vai dar a chance a
ela. Pense nisso.
Você nunca se sente rejeitado, apenas descobre que ela não tem bom gosto.
Numa rejeição apenas ela sai perdendo jamais você.
Descubra o que ela deseja num homem. Dê a ela exatamente isso e ela é sua.

Frases Prontas.
As frases prontas são ótimas, mas seja natural ao falar elas, não precisa decorálas pois pode parecer muito artificial.
Ela: O que você achou de mim?
Você: Você tem sorriso de menininha, quer dizer parece inocente, mas olhando
nos seus olhos vejo algo perverso, você é safada.
Ela: Você trabalha do que?
Você: Sou químico trabalho desenvolvendo fórmulas para tingimento de cabelos.
Ela: O que você fez no final de semana?
Você: Levei umas mulheres para fazerem uma festa lá em casa.
Ela: Eu nunca faço sexo na primeira noite.
Você: Que bom! Estou muito surpreso com você! Eu também, ando cansado
dessas mulheres que mal me conhecem e me usam como uma máquina de prazer
e sexo. Eu sou ser humano, até que enfim encontrei alguém que me entende.
Ela: Eu tenho namorado.
Você: Ótimo, pois minha namorada ficou em casa e disse pra eu aproveitar a
noite. E se conhecer alguém bem excitante, que era pra eu aproveitar muito.
Ela: Meu cabelo está horrível?
Você: Eu nem tinha notado, mas não liga ninguém notou. Opa, quer dizer, xi está
todo mundo olhando pra você...
Ela: Bem estou cansada, e eu acho que já ta 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: Qual é o seu zap?
Ela: Para que você quer meu zap?
Você: Para ficar te enviando mensagens que nem um desesperado...
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Ela: O que você vai fazer esse fim de semana?
Você: Não precisa ser tímida. Simplesmente me convide pra sair. Dependendo do
que formos fazer posso aceitar.
Você: Se você continuar agindo assim feito uma garotinha mal criada eu vou ser
obrigado a dar umas palmadas na sua bunda.
Você: Te considero uma irmã, então não tente me seduzir! Isso é incesto!
Ela: Gostei de você. Me dá seu zap?
Você: Anota aí, quem sabe podemos ser grandes amigos.
Você: Você quer me agarrar e me beijar... Pensa que eu sou fácil assim?
Você: Hmm anota seu zap aqui “coloque seu celular na mão dela”?
Ela: Claro, mas por que você quer?
Você: É que tenho muitas ficantes e poucas amigas. Pensei que você poderia ser
uma grande amiga.
Você: Posso te dar meu zap, mas isso não quer dizer que teremos algo. Sou um
cara difícil...
Você: Você não devia ficar sozinha comigo. Meu objetivo é te embebedar e depois
te levar para a cama.
Você: Você já reparou que não podemos namorar?
Ela: Por quê?
Você: Você é muito comportada para mim.
Ela: Bebendo mais uma cerveja?
Você: Sim, fico nervoso quando fico do seu lado, então tenho que beber algo.
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.
Se vocês ficam mudos diga algo meio louco, do tipo “você sabe fazer massagem?”
ou “você sabe fazer strip tease?”.
Você: Não sou um cara para namorar. Minto, engano, e termino com a garota na
véspera do dia dos namorados.
Você: Aceita um halls?
Ela: Sim.
Você: Sua mãe não ensinou que não se pode aceitar doce de estranhos? Fale no
ouvido dela com um pequeno sorriso
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Você: Melhor parar com 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 cerveja, já ganha alguns pontos.

Os três tipos de pessoas.
Existem 3 (três) tipos de pessoas.
1º As que fazem as coisas acontecerem.
2º As que participam das coisas.
3º As que deixam as coisas acontecerem.

Níveis de sedutores.
Nível D
Não faz nada para seduzir mulheres. Espera que a mulher caia do céu. Só
observa. Inveja homens que se dão bem com as mulheres. A culpa é sempre dos
outros. Vive pensando “se eu fosse bonito” ou “se eu tivesse dinheiro”. Deixa as
coisas acontecerem. Pessoa esperançosa. Possui grande pavor de rejeição. Tem
baixa auto-estima. Muito medo de ser rejeitado. Não é seguro. Relaciona-se com
mulheres fáceis, indesejadas e pouco atraentes.
Nível C
Às vezes tenta seduzir uma mulher. Na maioria das vezes se dá mal e fica triste.
Acaba até em alguns casos dando um tempo e esquecendo as mulheres por um
tempo. Às vezes se dá bem, outras vezes não. Namora na maioria das vezes com
mulheres nota 7 para baixo pra baixo e em alguns casos até pega uma nota 8 pra
cima, mas é bastante submisso e não consegue manter o relacionamento.
Nível B
Ele pensa que tem limitações. Ele sabe que quando tem fracasso na sedução o
problema era com ele e não com as mulheres, tão menos com o mundo. Às vezes
é muito bom no xaveco e outras é péssimo, mas não sabe direito o porquê disso.
Tem uma certa “cara de pau”. Com algumas mulheres tem bastante segurança de
seduzir e com outras nem tanto, chegando até a ter pavor. Não é um matador,
mas é um guerreiro tem sucesso em algumas vezes, se não até na maioria, mas
ele se prepara para isso do seu jeito. Geralmente é ajudado por alguns fatores,
como ter certa “boa pinta”, já fez ou faz academia, tem hora que se veste bem,
tem hora que não. E tem dia que está inspirado e neste dia se dá muito bem. Às
vezes o cara é ruim de com gatas nas baladas, mas consegue arrastar umas do
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trabalho. Enfim, no seu dia-a-dia o cara é um xavequeiro que tenta criar sua
própria técnica copiando alguma coisa dos outros. Geralmente é ele que corre
atrás das mulheres. Procura se relacionar com mulheres atraentes. Em alguns
casos namora a garota por um bom tempo, em outros acaba rapidinho. Ele está
perto de se tornar um nível A, mas lhe falta conhecimento.
Nível A
Estudou bastante as técnicas de sedução, assim como as pratica diariamente já
com uma boa experiência. Conhece, domina e de tanto praticá-las ficou muito bom
nas “técnicas de sedução”. As técnicas viraram algo automático pra ele. De tanto
estudá-las e fazê-las, ele simplesmente seduz as mulheres automaticamente.
Repito: seduz as mulheres automaticamente.
Os homens o invejam porque ele possui um incrível sucesso com as mulheres. E
com a prática, ele tem a habilidade de se aproximar de qualquer mulher e em
qualquer situação. Para ele isto é normal. As mulheres querem fazer parte da vida
dele. Praticamente só se relaciona com mulheres muito atraentes. Ele é seguro,
carismático, autoconfiante e ousado. Adora jogar o jogo da sedução. Nunca pede
desculpas para as mulheres. Um “Nível A” tem uma vida feliz e prazerosa com
uma auto-estima grande, e ele também é muito seguro e possui grande amor
próprio. Ele se excita e encara como diversão paquerar garotas.

Se tornando um líder.
Isso vem sendo discutido desde os primórdios da evolução humana. O líder nasce
pronto porque tem um dom (MÁGICO) ou aprende a ser líder com o passar dos
tempos e da suas experiências de vida?
Para começar vamos arriscar uma definição de líder. Líder é aquele capaz de
influenciar as pessoas a fazerem aquilo que ele pede ou o que é necessário fazer.
Uma boa definição, mas ainda incompleta. Vale pela simplicidade e pelo
pragmatismo.
Líder é aquele que antecipa o futuro.
Líder pode ser definido também por aquele que faz as pessoas sonharem juntas e
sugere ações para tornar sonhos em realidade. A liderança é a capacidade de
orientar, controlar, dirigir, analisar e influenciar pessoas em direção a um objetivo,
um resultado.
O que é importante nessa discussão é que se a liderança não é dom e pode ser
aprendida, então por que alguns nunca serão líderes?
Uma pessoa tem que ter perfil especial para ser líder. Alguns pressupostos,
habilidades e competências. Não vou escrever sobre as habilidades e as
competências. Nessa parte tantos já escreveram que ficaria repetitivo. Vamos
refletir juntos sobre alguns pressupostos.
O primeiro pressuposto é o do querer ser líder. Se uma pessoa não quer, jamais
será. Você, assim como eu, conhecemos pessoas que tem uma excelente
capacidade técnica ou são detentoras de algumas habilidades excepcionais, mas
que se recusam a serem líderes. Simplesmente não querem.
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Usando a primeira definição de líder – quem determina se uma pessoa é líder ou
não, são as pessoas que por ele são influenciadas. Se não aceitamos a influência,
a liderança não existirá.
Um segundo pressuposto é o que diz respeito ao saber liderar. Aprender pela
observação, pelo estudo, pelas tentativas, pelas próprias experiências ou as de
outros líderes, como se deve fazer para liderar.
A liderança não consiste em fazer igual ao que um outro líder faz, mas em fazer
como o outro fez ou faz. Aplicar o que aprendeu: as estratégias, habilidades,
comportamentos e atitudes, na sua realidade para atingir os resultados
pretendidos.
Outro pressuposto é o que diz respeito ao líder sentir-se merecedor da liderança.
Acreditar que é um troféu a ser conquistado junto com outros.
É um delicado equilíbrio entre razão e emoção. Entre o prático e o sonho. Um líder
quer ser, aprende como e sente-se capaz, porque é merecedor da liderança.
Observe como um líder (quem você considera líder) age. Observe suas posturas,
a forma de falar, a maneira como ele passa as idéias de formas diferentes para as
pessoas.
Veja que todo líder tem um objetivo, um resultado muito claro a ser atingido e as
pessoas que ele influencia conseguem ver isso e agir. Usa as palavras adequadas
para cada situação por que as estuda. Estudar é aprender. Alguns fazem isso
intuitivamente.
Ao perguntar para ele como ele sabia o que fazer ou dizer, naquele momento, ele
poderá responder que não sabe explicar, apenas que sabia que tinha que ser
daquele jeito.
Outros são capazes de explicar todo o cenário que eles observaram, o que
aprenderam, antes, durante e após as ações. O primeiro é intuitivo, ou que
chamamos, popularmente, do líder que nasceu feito, que tem o dom, aprende por
intuição, sem se dar conta. Os segundos são os líderes que aprenderam pela
razão e colocam a emoção para trabalhar junto.
Ambos se emocionam primeiro para depois emocionar as pessoas. Observe que
os líderes, muitas vezes, param por alguns instantes e retomam as ações de uma
maneira diferente, com mais emoção ou com outra diferente da anterior. Parece
que são bambus verdes, vergam de um lado para outro, mas não se quebram.
Isso é uma técnica que os líderes utilizam. Alguns usam-na instintivamente ou
intuitivamente, outros fazem isso por que aprenderam.
Passe a observar no seu dia – a – dia quem você acha que é líder e veja como ele
respira, como ele age, como ele passa a emoção para as pessoas que estão à
sua volta. Verifique que, algumas vezes, as palavras saem no ritmo de sua
respiração. Veja se isso realmente acontece.

Liderança em relação à mulher.
As mulheres querem ser seduzidas e levadas até mundos de fantasias e prazeres.
Seu objetivo como líder é conduzi-las até esse paraíso. Elas ficarão apaixonadas
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pela nova realidade que você as proporcionou, elas se tornarão dependentes e
submissas a você.
Para liderar mulheres você tem que se tornar um Nível A.

Superando a inibição.
Bom você já deve ter reparado que muitos homens “feios” tem muito sucesso com
as mulheres bonitas? Sim eles são ricos e famosos!”. É mais eles são a minoria.
Os restantes conseguem sucesso com as mulheres bonitas isso acontece porque
eles possuem grande auto estima se vestem bem e procuram cuidar de seu visual.
São confiantes, carismáticos e seguros com as mulheres.
A inibição está relacionada a uma auto-imagem limitada que o homem faz de si
próprio como sedutor. Essa auto-imagem possui algumas causas básicas.
Insegurança quanto ao o que dizer, o que fazer, ou seja como se comportar diante
de uma mulher atraente;
A falta de autoconfiança, decorrente de uma programação mental equivocada
(ocasionada por uma baixo auto-estima e falta de controle da situação);
Medo e falta de prática;
Conhecendo o processo de paquera você vai adquirir mais confiança. Quanto
mais informações tiver, mais preparado você estará, e mais no controle você fica.
Elimine os pensamentos negativos substitua a preocupação por curiosidade e
busca de conhecimento.
Tenha um preparo psicológico, não fique imaginando que vai ficar nervoso, que
ela não vai gostar de você e que vai ser rejeitado e humilhado. Se fizer assim não
vai estar se auto sabotando. Reformule sua auto imagem de poder e sucesso com
as mulheres.
Pratique muito mas muito mesmo. Sempre que aparecer uma oportunidade no seu
dia-a-dia. Converse com todos os tipos de pessoas seja uma pessoa alegre e que
tenha prazer de viver. Não tenha medo de errar. Se exponha e seja ousado.
Converse cante todas as mulheres até as normais para você adquirir a pratica e
com o tempo vá chegando nas atraentes. Muito importante crie prazer em fazer
isso, se divirta com isso “Fuga da dor busca do prazer”.
A rejeição e algo normal então não se deixe abater pela rejeição até os níveis A
sofrem rejeições. Mas eles encaram a rejeição como divertimento. Logo você Vera
que não existe nenhum mistério em seduzir mulheres.
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Pegue um papel e caneta e responda as perguntas
abaixo?
Que tipo de mulher você deseja:
Como ela é?
Ela se parece com quem?
Como ele se veste e qual é o estilo dela?
Qual é o grupo que ela pertence?
Quais lugares ela freqüenta?
Como ela se comporta ela se acha o prêmio?
Com que tipo de homens ela conversa?
Se você fosse ela com que tipo de homem você iria querer.

Importante lembre-se mulheres gostam de caras:
Inteligentes, seguros, confiantes, apaixonados pela vida, carismáticos e com um
certo toque de romantismo. “As mulheres são peritas em examinar essas
qualidades”
Felizmente as mulheres ao contraria dos homens não ligam tanto para a
embalagem ou seja elas não ligam tanto para a beleza.
Vou repetir:
Inteligentes, seguros, confiantes, apaixonados pela vida, carismáticos e com um
certo toque de romantismo. “As mulheres são peritas em examinar essas
qualidades”
Felizmente as mulheres ao contraria de nos homens não ligam tanto para a
embalagem ou seja elas não ligam tanto para a beleza.

O exame das mulheres
A todo momento as mulheres estão nos examinando, elas querem saber que tipo
de homens somos e se podemos conquistar seus corações.
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Num primeiro contato veja abaixo o que as mulheres nos julgam.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Honestidade;
Senso de humor
Personalidade
sorrisos
confiança
Contato visual
Maturidade
Beleza

Repare que beleza vem por último. Ao contrario de nos homens que a primeira
coisa que reparamos é a beleza.
A identificação da qualidade por parte da mulher.
A primeira coisa que a mulher olha é o estilo pessoal ou seja é a forma de como
você se veste, quais são os seus tipos de roupas, como se arruma, cabelo, barba
e higiene o visual por completo.
Você já reparou que geralmente as mulheres de 8 pra cima, sempre andam bem
arrumadas, freqüentam academias e se cuidam bastante?
Você deve seguir o mesmo principio então não ande como um pobre relaxado. Ao
andar como um pobre relaxado você está dizendo pra ela que é um perdedor.
“Cuide de sua aparência”.
Há mas eu não sou considerado bonito? Mais um motivo de você cuidar ainda
mais de sua aparência, cuidando de sua aparência você desenvolvera uma
charme natural e começara a atrair mulheres. “Haja como sendo um vencedor e
se tornara um vencedor”.
Invista em você compre roupas novas, esteja cheiroso, faça uma academia,
aprenda a dançar “faça dança de salão”. Tenha amor a vida.
Quando você tenta ganhar uma garota você está se vendendo, então você é a sua
publicidade seja Extrovertido, Metido, seguro e Ousado.
As pessoas sempre te valorização pela forma que você se valoriza. Então se auto
valorize.
“As roupas novas devem ficar bem em você”.
Andar arrumado é uma poderosa arma na paquera. As pessoas vão te olhar com
outros olhos.
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Aparência física é muito importante. Aparência física e não beleza.
Existem pessoas que são muito bonitas por natureza e não se cuidam e muito
menos se vestem de uma forma atraente. Assim como existem pessoas que não
possuem beleza física mais que estão sempre bem aparentes. É por esse motivo
que pastores, comunicadores, políticos, vendedores, gerentes, atendentes,
recepcionistas, diretores e etc estão sempre com o visual atrativo.
As mulheres, nos primeiros minutos de contato nos identificam como um possível
candidato a amante, um amigo, ou um homem o qual ela quer evitar. Você precisa
causar uma ótima impressão. Você tem que deixar ele curiosa em te conhecer
melhor. Se elas perceberem que você é inseguro e possui baixa auto estima, é
frio e sem graça. Ela vai te descartar você faria o mesmo se fosse ela pois você
passou uma péssima impressão para ela. “Elas querem um homem de sucesso.
Você deve mostrar para ela que é uma cara feliz, apaixonado pela vida, seguro,
interessante, confiante e que deseja que ela faça parte de sua vida.
Passe para ela energia positiva, segurança e confiança. Aja como se fosse uma
pessoa poderosa. Então não seja imaturo e inseguro. Não seja desesperado, não
seja desesperado, não seja desesperado. Quando for dormir repita umas cinco
vezes para seu subconsciente vou ter sucesso com as mulheres sexys. É serio
repita isso seu subconsciente vai aceitar isso e trabalhar para que você tenha
sucesso com mulheres.

A ação elimina o medo.
Se quiser esperar até ganhar uma fortuna pra comprar um carrão importado e sair
por aí atrás de garotas. Tudo bem mas saiba que existem homens que nem são
bonitos e nem tem dinheiro e estão por com mulheres lindas. Então pratique e
ganhe confiança.
Característica de um Nível A.
Não desanima com o não.
Considera a sedução como um jogo.
Tem uma lista de mulheres em processo de paquera.
Tem iniciativa.
Ta sempre praticando a paquera.
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Aproximação, Afinidade e Paquera.
Gerar atração, conforto e confiança nela

Uma Paquera rápida
O primeiro contato não deve passar de 10 a 30 min. Conseguir alguma forma de
contato futuro pegar o tel dela ou algo semelhante para depois marcar algo.
A paquera rápida ela é muito boa de ser usada no dia a dia. “Então pratique”
Apesar de chamar paquera rápida, não quer dizer que temos que ficar com a
garota na mesma hora.
Exemplo:
Certa vez estava de terno e gravata no meu carro, estava indo num cliente e
quando estava dirigindo, vi uma linda garota na calcada, devia estar voltando da
academia, pois estava com aquelas roupas de academia. Dei meia volta
discretamente e simulei que estava perdido.
Pedi algumas informações de como chegar a determinado lugar. E bla bla bla.
Depois que ela me explicou como fazia para chegar lá conversei rapidamente
algumas coisas idiotas com ela e depois peguei o telefone dela.
Não liguei no dia seguinte sabe como é tive que me fazer de uma pessoa
ocupada. Então liguei no outro dia e combinei com ela de ir ao cinema.
Observações:
No telefonema fiquei com conversa mole por uns 7 min e depois não convidei
diretamente para ir ao cinema, perguntei se ela gostava de ir ao cinema e qual foi
o último filme que ela tinha visto, depois perguntei se ela preferia ir a barzinhos ou
danceterias.
Ela respondeu que preferia barzinhos e conversamos mais. Aí coloquei a seguinte
suposição – hoje é um bom dia para ir ao cinema você não acha. Ela: É, mas
amanhã vou ter que acordar cedo e fazer isso e aquilo. É muito comum no
começo a mulher dar esses tipos de desculpas, mas usando as características do
nível A. Fiz alguns comentários com certo humor a fim de arrancar sorrisos dela e
fazer com que ela se sentisse segura e confiante em mim. E tava marcado o
encontro.
A garota era 9 e metida a difícil, No caminho ao shopping primeiro encontro
ficamos conversando bastante sabe como é mulheres adoram nos avaliar então
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elas falam bastante e é ideal você também falar bastante deixei um som de fundo
para também ajudar a quebrar o silencio.
No cinema antes tomamos um choppinho. Conversamos mais e fomos ver o filme
percebi que ela tava a fim de ficar comigo, mas tava fazendo o jogo de difícil. É
uma super dica quando uma garota te dá o telefone já é o seu primeiro ponto,
quando se marca um encontro com ela já é o seu segundo ponto, pois ela tem
planos para você.
Depois do cinema fomos a um barzinho e depois de uns choppinhos e uma boa
conversa nós ficamos.
No final do dia seguinte dei uma ligada e marcamos de sair no sábado. Pois na
sexta já ia sair com outra (é claro não contei isso a ela he he he).
Resumindo: na terceira vez que saí com ela a levei pra cama e foi só alegria, daí
pra frente sempre que saía com ela levava ela pra cama.
Objetivos de uma paquera rápida
Abordar uma garota atraente e desconhecida, conhecê-la e despertar desejo nela.
Conseguir telefone. Depois entrar em contato com ela. Marca de sair, ficar com ela
e se gostar dela sair mais vezes com ela,

Diferença de características do Nível A e os demais
níveis.
“Mulheres são atraídas por homens níveis A .
Nível A .
Dominante / auto controle
Influencia 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 troféu
Seguro e auto confiante
Ar de mistério, aventura, desafio, arrogância
Carismático e metido
Associa prazer ao novo
Expressão corporal de líder, movimentos lentos, olhares firmes, tom de voz mais
profundo e sorriso contido, demonstrando um ar sério.
Possui objetivo e metas
Divertido
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Tem o pensamento positivo
Vive uma vida feliz
Facilidade de gerar conforto e confiança.
Facilidade de se aproximar de estranhos
Ótima comunicação verbal e não verbal
Ta sempre estudando e adquirindo mais informações sobre sedução, paquera,
mulheres e etc.

Demais níveis
Dominado e submisso
Carente
Baixa auto-estima
Influenciado pelos outros
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.
Tímido
Inseguro
A mulher é o troféu
Nervoso
Ansioso
Sem objetivos e metas
Previsível
Associa dor ao novo
Falta de controle da comunicação verbal e não verbal
Dificuldade de gerar sensação de conforto e segurança
Dificuldade de se aproximar de estranhos
Sem atitude
Ar de tristeza, frustração e tédio
Diferença enorme entre os dois, o nível A é um líder e os demais procuram
liderança numa mulher.

Boates e casas noturnas.
Boates e casas noturnas, nesses lugares a maioria das mulheres colocam na
cabeça delas que é difícil encontrar um cara legal. Então você terá muito trabalho
esteja com visual impecável, procure agir como um nível A. As mulheres em casas
noturnas vão te julgar primeiro pela aparência, se souber dançar tente chamar a
atenção dela tirando ela para dançar. “Se não sabe dançar ta esperando o que vai
fazer aulas de dança de salão se prepare”.
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Preparação
Esteja bem de espírito e de aparência.
Selecione uma garota a qual você se sinta atraído.
Seja brincalhão, carismático, ousado, confiante.
Lembre-se de imagens de mulheres bem gatas e sex. e diga pra você mesmo
umas três vezes essa vou levar elas para a cama.

Chegando nelas.
Diga olá, pergunte alguma informação, comente sobre algo que esteja
acontecendo.
Ofereça ajuda em algo.
Contato com os olhos.
Diga algo engraçado faça ela rir.
Converse com ela.

Identifique a garota.
Faça perguntas de final aberto: Qual?, O que?, como?, quando?, porque?.
Procure perceber as mensagens não verbais. Gestos, movimentos do corpo dela.

Passando confiança e segurança para ela.
Descubra os assuntos que ela gosta de conversar e conversem sobre isto.
Quando vou conversar com garotas e estou meio sem assunto. Eu me lembro da
palavra FORT, pois cada primeira letra leva a vários minutos de conversa. Família,
Ocupação, Recreação, Trabalho.
Tenha Flexibilidade.
Use gestos, toques.
Quando perceber que não vai dar certo, despache a garota, isto acontece com
todo mundo de um sorriso diga alguma coisa e vá embora.
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Tenha auto estima forte e seja bastante confiante.
As pessoas fazem o que você espera que elas façam.
Na seja desesperado já reparou como falo disso constantemente.
Se agir de forma natural e esperando um retorno positivo, ela vai agir como você
espera. Agora, se agir de uma forma insegura, esperando que a garota vai lhe
rejeitar, adivinha o que vai acontecer? Ela vai perceber a insegurança e
nervosismo em você e também ficara insegura e com medo. Conseqüentemente,
não vai lhe dar papo. E sempre mantenha em mente que as mulheres não gostam
de homens inseguros, inibidos, preocupados, nervosos e com falta de
autoconfiança. Não só as mulheres, mas todas as pessoas. Ninguém se sente
bem ao lado de pessoas assim.

Aproximação
Faça contato nos olhos. “Nunca desvie o olhar antes dela”.
Sorria.
Cumprimente ela.
Aguarde um retorno positivo.
Peça por informações.
Seja natural e carismático.
Se auto-apresente.
Identifique alguma coisa ao redor de você mesmo e expresse seus sentimentos
sobre a situação.
Faça algum comentário engraçado, faça ela rir.
Nunca use aquelas velhas cantadas ridículas que a maioria dos homens usa.
Faça contato visual. Sorria. Seja alguém carismático.
Na noite ao se aproximar de mulheres lindas, jamais use cantadas. Aja como no
exemplo acima. Aja de forma natural. Mulheres lindas estão sempre recebendo as
mesmas cantadas e elas não gostam disso. Você será apenas mais um. Elas
preferem homens que chegam naturalmente para conversar com elas e sem
gracinhas ou piadinhas.
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Exemplos prontos.

Para ser usado em viagens e cidades vizinhas.
Você: “Oi. Por favor, você pode me explicar como faço para chegar a tal lugar?
Ela: “Oi, sim você ....
Você: “Poxa, é que não sou daqui e conte uma história...
E comece a conversar com ela.
Para ser usado em ponto de ônibus.
Você: Oi, por favor, qual ônibus eu pego, que passe em tal lugar?
Ela: Sim. Você pega ...
Você: É que eu não sei direito onde fica esse lugar. Você conhece esse lugar?
Ela: Hmmm ele fica próximo...
Você: Olha. Que mau educado eu sou. Eu nem me apresentei meu nome é e
comece a conversar com ela.
Para ser usado em locais públicos.
Tenha sempre um livro sobre relacionamento na mão ou na mochila e até no
carro. Se não for sobre relacionamento algum livro interessante.
No carro entra alguma amiga sua, ou uma garota que você está dando uma
carona, ou amiga da sua amiga enfim. Eu geralmente sempre deixo um livro lá no
banco de tráz do meu carro ou no porta-luvas. Geralmente sempre alguém vê e já
sai pegando ele, E comentam nossa que legal. Você ta lendo ele e bla bla bla,
alem de ele ajudar a puxar conversa, passa a impressão de que você e alguém
inteligente. Esses livros devem sempre ser de preferência relacionamentos ou de
psicologia.
Tenha ele também na mão e na mochila. Esta em algum lugar apareceu aquela
gata, saque o livro da mochila e procure sentar perto da gata. Peça uma caneta ou
um lápis emprestado comece a escrever no livro, ela vai ficar curiosa, procure só
mostrar a capa para ela.
Se ela não falar nada. Pare de escrever no livro olhe bem para os olhos dela e
diga algo como esse livro fala disso e daquilo. Você entende deste assunto?
E comece a conversar com ela.
Tatoo.
Você: Oiii... Nossa essa sua tatuagem ficou muito boa.....
Ela: Vai sorrir a eu fiz em .....
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”Mostre a sua para ela, se não tiver peça o telefone de onde ela fez diga que você
ta querendo fazer uma e bla bla bla.
Provavelmente ela não vai ter o telefone. Então seja ousado e diga algum
problema de eu pegar o seu tel ou você anotar o meu para me passar o telefone
do tatuador e que sua tatuagem realmente ficou muito boa e bla bla bla.
”Importante sempre tenha uma ótima imaginação pois frases prontas sempre são
frases prontas então você não precisa decorá-las apenas pegue a idéia da coisa.
Vamos treinar sua imaginação?
Imagine e escreva possíveis conversas com mulheres lindas, em diversos lugares.
Você deve associar paquera a divertimento a prazer. E você Vera como e divertido
testar reação das pessoas. Não existe nada mais divertido para se fazer no dia-adia do que testar a reação das pessoas.
Sempre aja naturalmente e espere um retorno positivo da mulher.

Afinidade e Empatia.
Isto vai servir para gerarmos uma forte confiança na mulher. O segredo é se
deixar influenciar pela pessoa, entrar no mundo dela. Para depois influenciá-la.
Leia e reflita muito sobre o parágrafo acima. Pois vários homens num
relacionamento cometem um erro gravíssimo eles acompanham, acompanham.
acompanham e não param mais de acompanhar. Isto é um erro que na maioria
das vezes é fatal.
Para ter a mulher submissa a você, você deve conduzir, conduzir, conduzir e as
vezes acompanhar mas na maior parte do tempo conduzir.
Você não conseguira a confiança de uma pessoa se está usando a sua forma de
ver o mundo. Ao invés da forma dela, Isso vai causar forte discordância e conflitos
entre vocês.

Algumas boas perguntas para gerar afinidade e empatia.
Como e fazer parte dessa igreja? O que você aprende la´?
O que há trouxe aqui hoje?
Como é trabalhar com....?
Como é fazer tal curso? O que te faz pensar assim?
O que você esta achando desse bar.
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O que achou do filme?
O que achou da noite hoje?
Como foi seu dia hoje?
O que tem de especial essa casa noturna que tanto você adora?
Reparou que com as perguntas acima a pessoa é praticamente obrigada a te
responder algo bem inteligente? E que eu uso muito as palavras o que, como.
O que você esta esperando para montar pelo menos dez frases usando o que e
como? “Estas frases devem estar relacionadas a conversas com mulheres”
Fisionomias corporais?
Demonstre sincero interesse pela garota.
Mexa lentamente a cabeça para cima e para baixo enquanto ela fala.
Olhe nos olhos dela.
Se possível procure tocar em alguma parte do corpo dela com respeito por
exemplo no braço.
Pergunte e se interesse pelas coisas que ela gosta, isto provocará afinidade entre
vocês dois.
Mostre que esta compreendendo ela. Quanto mais compreensão demonstrar
melhor e a afinidade e a empatia.
Copie a postura, velocidade da fala, gestos, respiração, movimentos, as palavras.
Quando perceber que a garota está bem a vontade parta para assuntos
românticos e sexuais.
Coletando dados
Quando estiver conversando coma garota e notar que ela está gostando de sua
Companhia?
Pergunte desta maneira.
Você: “Bom, realmente gostei de você. Mas, pode ser que a gente não se veja
mais. Por isso vou te passar meu zap”.
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Mulheres problemáticas:
Sofreram traumas de infância,
Foram estupradas,
Fazem uso de drogas e remédios tarja pretas.
Vem de relacionamentos problemáticos e mau resolvidos com seus ex namorados
ou maridos.
Interesseira, roubos e traições.
Mulheres frias na cama. “ Frigidas “.
Atitudes não condizentes com sua idade. “Imaturas”.
Internações para tratamentos psicológicos e etc.
Se você estiver se relacionando com mulher que possui 90% das observações
acima caia fora pois a chance de dor de cabeça é muito grande por mais que ela
seja muito gata.
Você corre o risco de ficar tão louco quanto ela.
Quando Você ver que um relacionamento ta ficando cada vez pior, que ela não te
faz feliz e você sabe disso só não tem coragem de terminar pois ela é muito gata
ou por outros motivos ainda quer permanecer com ela. Fique atento o que ocorre
na maioria desses casos é a garota arrumar outro ou se encher de você e terminar
com você antes que você termine com ela.
Aí você vai ficar mau achando que seu mundo acabou.
Eu particularmente sendo um NivelA tomo o Maximo de cuidados para isso não
acontecer, mas nem sempre a gente consegue evitar.
Já vi um caso como este com um amigo meu. A mulher era tão sacana que traia
ele e chegou até a ter um filho com o ex dela, e meu amigo era muito acomodado.
A mulher pisava nele tratava ele igual a cachorro ele era infeliz e sentia que ela
era melhor que ele, ele tinha virado realmente um cachorrinho na mão dela.
Por acomodação não tinha coragem de terminar com ela, pois sua auto estima era
tão fraca que achava que não iria encontrar mulher melhor que ela ou mais bonita.
Esse meu amigo tinha 28 anos e estava com essa mulher a 5 anos. Olha o tempo
que ele perdeu da vida com ela. “E tem gente que fica praticamente a vida inteira
com uma pessoa assim”.
Hoje já fazem uns 2 anos que ela terminou com ele. Ele sofreu muito e por muito
tempo.
E demorou muito para ele achar outra.
Talvez o seu caso ainda tenha salvação e de para tirar seu relacionamento do
abismo, mas se você não conseguir dominar ela e mandar na relação comece a
procurar outra e termine com ela pois esta e a forma com qual você sairá menos
dolorido deste relacionamento. E quem vai sair por cima disso tudo é você e ela
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vai ficar muito mal e provavelmente vai te encher o saco para você voltar para ela.
Olha mas eu não voltaria não pois você praticamente já sabe o que te espera. E
se ela for sacana vai arrumar outro e depois te dar um pe na bunda. “ Ou seja ela
vai querer te devolver na mesma moeda” e aquela frase chumbo trocado não dói..

Criando associações de sentimentos bons a você.
Fazendo a garota associar musicas e sentimentos de paixões a você.
Arrume uma musica que você e sua nova ou atual mulher gostem. Esta música
deve ser de preferência romântica e ousa ela as vezes com ela. Sempre que ela
ouvir esta música vai lembrar de você.
Na paquera umas das formas é quando você sentir que a garota esta bem segura
e confiante de estar do seu lado. Toque no braço dela isso vai criar um
condicionamento. A próxima vez que você tocar no mesmo lugar quando ela
estiver segura e confiante em você novamente ela vai se condicionar a você
novamente de maneira que com o tempo sempre que você tocá-la ela vai se sentir
segura e confiante em você. Isto deve ocorrer principalmente nas horas de intensa
paixão e sexo pois ela vai associar prazer a você.
Diga a ela algumas frases que irão ajudar a associar sentimentos bons a você.
Essas frases devem conter palavras como “Faça isso, Agora Comigo”.

O vai e vem.
Quando estiver conversando com a garota e ela lhe falar algo, incline-se para a
frente como se você não estivesse ouvido direito, e toque no braço dela, depois
incline-se para trás e responda alternando isto.
Incline-se para a frente como se você não estivesse ouvido direito, e toque no
braço dela, e quando for responder fala um pouco perto do ouvido dela. Procure
fazer com que ela faça o mesmo com você.
Música
Descobrindo a musica que ela curti?
Você: “Que tipo de musica você curte?”
Ela: “Geralmente no primeiro encontro elas falam que gostam de tudo menos tal
tipo.
Vá descobrindo e se tiver a musica que ela curti, comece a colocar ela de vez em
quando isto vai fazer com que sempre que ela ouvir associe a musica a você.
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Se você não tiver ela descubra que radio ela gosta e para o próximo encontro de
um jeito de arrumar a musica que ela gosta, coloque ela para vocês ouvirem mas
não diga que colocou por causa dela se ela perguntar diga que você gosta muito
daquela musica e pergunte se ela também gosta “É claro que você já sabe que ela
gosta”.

Quando for fazer um convite a uma garota.
Você conheceu a garota, não ficou com ela mais pegou o telefone dela. “Que é o
mais importante”.
Comece conversando com ela de maneira mais natural possível e procure
arrancar alguns sorrisos dela. Não seja direto ao convidá-la para algo. Primeiro
edifique mais a atração, confiança e segurança se ela te deu o telefone dela algum
interesse em você ela tem?
Depois que você sentiu que ela esta segura para aceitar seu convite mesmo sem
telo feito ainda procure colocar a pergunta do convite da seguinte forma:
Você esta livre depois do almoço?
Você esta livre depois do trabalho?
Você esta livre depois da aula?
Você esta livre depois da reunião?
Você esta livre depois que ajudar sua mãe?
Depois você diz?
Hmmmm Ótimo.To passando ai para te pegar, nos iremos a um lugar muito legal e
se divertiremos bastante.
Ótimo nos iremos a um lugar maravilhoso, então se arruma que to passando ai
para pegá-la.
Qual é mesmo seu endereço.
Ela calma mão o conheço.
Você: Rs eu também mal te conheço mas é que é como se já lhe conhece-se a
muito tempo então te pego que horas. “São frases ousadas elas gostam disso”.
Pois ela estará percebendo que você não esta sendo submisso a ela e por incrível
que pareça elas gostam disso. Talvez algumas delas vão relutar a isso, mas vão
dar valor e respeito a você.

Como encarar o não? Na balada
Talvez você perceba que a mulher que você se aproximou não se enquadra no
perfil que você gosta. Ou você estar lidando com uma mulher que por algum
motivo mais forte realmente não queira nada. Esteja preparado para sair andando
e deixá-la para trás. Não se aborreça, não deixe que isso abale sua auto estima
ser rejeitado é algo normal até os Níveis A são rejeitados não vai ser o primeiro
fora e nem o último. E parta para outra. Não perca seu tempo com uma mulher
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que não te merece. Talvez ela tenha namorado ou esta na tpm. Não é nada
pessoal ela que é uma dor de cabeça então pula fora e vá para outra. Diga: Foi
um prazer vire as costas e vá atrás de outra. Pode ser até que ela depois fique
pensando em você ainda mais se você depois ficar com outra e passar na frente
dela. Se ela não responder pergunte se ela fala Português e a quanto tempo esta
no Brasil? Se mesmo assim ela não responder diga. Tão bonita e surda que pena
pensava que a natureza era perfeita de um sorriso balance a cabeça de forma
negativa e saia andando.

No Sexo?
O que queremos e ter a mulher em nossas mãos totalmente dominada e
submissa, então na hora do sexo e importante realmente fazer a mulher se sentir
mulher a fazer ela ter muito prazer em ter você como companheiro dela o que eu
faço geralmente e deixar elas em cima de mim ou seja elas realmente sentarem
em cima do pênis elas geralmente ficam loucas e felizes pois pensam que
mandam, depois eu pego elas de quatro entrelaço minha mão nos cabelos delas
como se tivesse segurando uma cavala e dou umas palmadas na bunda delas e
depois dou uns tapas sem machucar no rosto delas e fico falando no ouvido dela
que ela é uma gostosa coisas desse tipo. “Mas para fazer isso é importante sentir
a garota”. Apesar de algumas falarem que não gostam disso é mentira todas elas
gostam de ser dominadas principalmente no sexo.
E claro se você já tem relações sexuais com a garota e não faz coisas desse tipo
não vá mudar da água para o vinho de uma vez, pois você poderá ter problemas
vá apimentando a relação aos poucos.
“Importante tudo isso com carinho.”

Dica do telefone.
Quando vou ligar para alguma garota a qual não quero parecer um desesperado,
eu geralmente ligo pra ela do meu celular com o Id de chamada oculto Ou seja se
ela não atender não fica sabendo quem ligou.

Baladas.

Muito bem é mais fácil aplicar as técnicas abordadas neste livro no dia a dia, mas
também podem ser usadas na noite. Bom sabendo que praticamente todos os
homens são guerreiros e adoram a noite como campo de batalha ai vão dicas
maravilhosas.
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O que a maioria das mulheres buscam na noite e se divertirem. Boa parte delas
hoje em dia colocou em suas cabeças que a noite não e o lugar ideal para achar
um homem bacana. Mas também se ela conhecer alguém bacana não quer dizer
que ela vai dispensá-lo, então você tem que chegar nelas.
E claro que na noite você terá muito mais trabalho, e provavelmente terá que
chegar em varias para ter um resultado positivo. Terá que encarar a paquera
como um jogo e quando for rejeitado devera aprender com a rejeição e procurar
outra.
Um homem Nível A não fica parado na balada de braços cruzados esperando que
uma mulher caia do céu, pois ele sabe que isso é muito difícil de acontecer.
A noite as mulheres são quase em sua maioria visuais, ou seja você devera estar
impecável de barba feita, perfumado e com roupa bem agradável que transmite
segurança e confiança em você.
Mais quais roupas devo usar?
Comece a reparar nos caras que pegam as melhores garotas veja como eles se
vestem e procure imitá-los.
Por que isso? As mulheres vão estar visuais mas para nossa alegria elas ao
contraria de nos, não vão nos julgar tanto pela beleza mas sim pela nossa boa
aparência.
Então esteja bem vestido.
Já vi vários homens dizendo mais eu não tenho carro sou pobre ai fica difícil?
Isso não tem nada a ver lá dentro elas não vão saber como você chegou. Então se
vista e aja igual aos caras que tem dinheiro. Agora se você tiver um carrão pare na
porta e de uma enrolada lá. Para elas gravarem bem sua cara.
As mulheres estarão altamente atraentes e sexy’s. Não se deixe intimidar pela
beleza delas e nem tão pouco se sinta inferior a elas.
Para ter sucesso na noite você devera ser muito cara de pau, e terá que abortar
diversas garotas.
Não quer rejeitado e não esta preparado para ser rejeitado fique em casa.
As pessoas nos julgam pela aparência, então esteja impecável. Vou te dar um
exemplo se você vai num lugar bom e não esta bem vestido. Você e tratado de
uma forma se esta bem vestido e tratado de uma maneira totalmente diferente.
“Não seja relaxado como você mesmo, se auto respeite se vista bem sempre até
sua Mão e sua família vão te olhar com outros olhos.
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Até nos homens vamos pela aparência eu mesmo e vários amigos meus pegamos
mulheres bem arrumadas na balada . E quando tiramos a roupa delas vimos que
era propaganda enganosa.
Quanto mais bem arrumado, seguro, auto confiante e ousado você estiver mais
vai chamar a atenção delas.
Assim como nos homens queremos ter uma mulher linda para transar direto. Elas
também procuram um cara que as faça se sentir mulher de verdade e transar com
ele.
As mulheres querem se divertir proporcione isso a elas, pois elas estão lá para se
divertir e esquecer dos problemas do dia a dia. Você deve pensar da mesma
maneira.
Pode ser que a garota não fique com você na balada mas ai você pega o telefone
dela e depois liga. Isto funciona muito bem e já me dei bem varias vezes fazendo
isso.
Aprenda a dançar. Você já reparou que as mulheres adoram dançar
principalmente as mais lindas e sexy’s. Você deverá aprender a dançar muito bem
pois dançando bem com elas de preferência aquelas musicas que se dança a
dois, você causara uma ótima impressão nela e ela provavelmente vai querer te
conhecer melhor, pois você proporcionou prazer e diversão a elas
Além do mais as vezes tem uma super gata parada louca para dançar e você
tirando ela para dançar é uma ótima tática para você conhecê-la melhor.
Eu era horrível para dançar então comecei a fazer dança de salão numa academia
e em seis meses eu tava fera.
As mulheres lindas são as mais fáceis. Bom veja porque a maioria dos homens
tem medo de chegar nelas então acontece que muita delas ficam disponíveis a
noite inteira. E como você não tem mais esse medo isso não vai ser problema
para você.
Quando chegar em uma mulher bonita, não use cantadas vulgares.
Diga:
Você: Ola eu estava te olhando e não consegui me controlar de um sorriso e tive
quer vir aqui te conhecer. Meu nome é Daniel, seu nome é...
Você deve começar a conversar com ela de maneira natural, procure fazer com
que ela se divirta se não der certo, fale que foi um prazer conhecê-la vire as
costas e procure outra.
Se a conversa estiver boa pergunte, porque ela esta ali e provavelmente ela te
fará a mesma pergunta e diga que você esta sem namorada então resolveu sair
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de casa para curtir e procurar um mulher inteligente, agradável, sincera entre
outras coisas.
O olhar é uma poderosa arma no dia a dia e na noite. Quando você olha dentro
dos olhos dela e como se você hipnotizasse elas. E elas ficam profundamente
atraídas “Importante se tiver interessado na garota nunca desvie o olhar antes
dela. Mas se não tiver interessado não faça isso, se não ela pode vir atrás de
você.
Esteja num estado mental de total poder, pratique isto sempre quanto mais
praticar isso passara a acontecer com você naturalmente.
Vamos falar mais do poder do olhar na paquera.
Quando ver aquela mulher atraente se coloque numa posição de frente para ela.
Comece a olhar para ela dentro dos olhos dela. A primeira olhada deve ser seria.
Ela deve perceber que você esta olhando para ela. Tente fazer uma conexão nos
olhares ela vai te olhar de volta e rapidamente vai te analisar como um cara que
ela sentiu atração ou como uma cara que ela sentiu repudio.
Agora de um sorriso discreto para ela se ela sorrir de volta, vá lá falar com ela se
apresente e bla, bla, bla.
A maioria dos homens olharia para a bunda dela, seios e outras coisas e você
olhando dentro dos olhos dela ativou a atração na garota. Tem um ditado que diz
os olhos são a janela de nossa alma.
Olhar dentro dos olhos da pessoa é fundamental sempre devemos olhar dentro
dos olhos das garotas.
O incrível é que com a pratica vai perceber que as mulheres irão começar a te
olhar com outros olhos.
Se você olhar para uma mulher estando inseguro, inibido e nervoso você vai
transmitir isso a ela. E ela também vai ficar insegura, inibida e nervosa.
Quando resolvi escrever este livro e conclui meus estudos sobre paquera percebi
que o que eu fazei era totalmente o contrario. Queria ser bonzinho percebi que isto
não tava com nada não estou dizendo que você deve ser mau. Mas estou dizendo
que pegava garotas bonitas sendo bonzinho mas na maioria dos casos depois de
um tempo elas me davam um pé na bunda, pois era bonzinho devido a minha auto
estima na época não ser muito alta logo eu pensava sendo bonzinho e legal ela
vai querer ficar comigo para sempre. Não devemos ser maus com elas mais
também devemos gostar mais de nos mesmos do que uma mulher bonita e se ela
quiser algo com a gente vai ter que aceitar ser dominada.

A ação elimina o medo.
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Agora que você já tem um bom conhecimento é hora de colocá-lo em pratica isto
quer dizer se tornar um Nível A. Mostre para as mulheres que você é um cara
seguro, ousado, imprevisível, confiante, carismático e inteligente. E que encara a
paquera como algo que você tenha prazer de fazer.
Tenha ação, ação e ação e os resultados positivos começarão a aparecer. No
começo você terá dificuldades até dominar totalmente as técnicas mas você deve
treinar, treinar, e treinar.
“É claro verifique se ela não está acompanhada”
Você não vai perdoar nenhuma mulher atraente não importa o local viu uma
mulher atraente você devera abortá-la ponto em praticas as técnicas. Não importa
o local apareceu aquela gata coloque em pratica as técnicas do curso.
Seja curioso ao aplicar as técnicas nas mulheres mais gatas.
Se torne um cara que converse muito pois na hora da paquera elas adoram isso.
Você deve sair conversando com todas as pessoas na rua velhos, homens,
mulheres feias e bonitas, pobres, ricos enfim todo mundo pois assim é um ótimo
jeito de você se tornar uma pessoa carismática e ganhar segurança. Pratique
conversar, converse com todo mundo.
Imagina só já deve ter ocorrido com você. Marcar de sair com uma garota, você
vai pega ela na casa dela. “Sempre que eu marco de pegar uma garota pelo
menos no começo eu chego no mínimo uns cinco minutos atrasado, pois elas
nunca estão prontas”.
Eu sempre fui muito ruim de conversa eu era aquele tipo da cara que falava
somente o necessário. Aprendi que isso é totalmente errado. E as mulheres
repudiam isso. Então foi uma parte que tive que trabalhar muito.
Uma coisa que eu não suportava era ficar de papo furado com pessoas,
principalmente na internet, mas tive que aprender a mudar isso.
Foi um luta grande pois tinha muita dificuldade em ser simpático com as pessoas.
Só conversava com quem me interessava hoje eu converso com todo mundo e
entro no mundo delas.
Quando você faz isso você gera segurança e confiança nas pessoas e você será
visto como uma pessoa legal e se tornara popular.
O fator mudar de uma pessoa tímida e fechada para uma pessoa ousada e
carismática não será tão fácil. Mas se você praticar bastante o fator conversa vai
melhorar rapidinho isso em você.
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Trabalhar com o subconsciente é muito importante então antes de dormir leia as
qualidades do Nível A e trabalhe mentalmente para chegar a elas e lembre-se um
nível A adora a vida.
Com o tempo você vai criar prazer em conversar com as pessoas. E se tiver na
balada e der um branco e você não souber o que conversar com a garota puxe ela
para dançar.
Uma técnica cara de pau que funciona muito bem que vejo, muitos homens
ousados, usando por ai e quando passa um gata por eles dizer simplesmente oi ,
olá e dao um sorriso. Se ela devolver o sorriso vá pra perto dela pergunte alguma
informação e se apresente se ela estiver com presa pegue o telefone dela.

Perguntas Hipnóticas.
O Importante não é decorá-las mas sim entendê-las, e usá-las diariamente, mas
não apenas com mulheres mas com todas as pessoas.

Perguntas embutidas.
Você já conheceu alguém com esse olhar que simplesmente diz “Nesta pessoa
existe alguém excitante e cativante”.
Estou curioso para saber se você vai querer sair comigo qualquer dia desses?
Eu não sei se você consegue ou não se ver ao lado de um homem que a entenda
e que a faça a mulher mais feliz do mundo?
Eu não sei se você consegue ou não se ver mais feliz?
Eu fico imaginando se você sabe o quanto eu gosto de você?
Estou me perguntando onde você gostaria de ir hoje a noite?
Estou curioso para saber se você gosta de beber?
Realmente você é um espetáculo na cama?
Certamente essa é sua melhor escolha?
As frases hipnóticas são muito boas para casos de reaproximação.
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Você naturalmente vai descobrir que quanto mais você se sente confortável e a
vontade comigo mais nos sentiremos bem?
Você naturalmente vai descobrir que se nos vermos pessoalmente. Você e eu
iremos ter conversas maravilhosas?

Julgamentos
To gostando muito de ver que você esta relaxada?
É muito bom saber que você esta gostando de mim e me sinto muito a vontade
com você. “Está é boa para ser usada em momentos românticos”.
É ótimo sentir que você está gostando da minha companhia?
É ótimo sentir que existe uma química entre nós, principalmente vindo de você?
Hmmm...Vejo que você está se sentindo mais segura agora?
E ótimo ver que você está mais feliz?

Padrão de Linha do tempo.
“Algumas destas frases tem um concordância verbal meio estranha para
confundir a pessoa”
Entendo...Então você está me dizendo que você esta com depressão?
Você estava preocupada por estar tendo esse problema?
Aquela pessoa está te deixando mal, e continuar com ela fará com que você se
sinta cada vez pior?

Conscientização.
Você ainda não sabe, mas essa sensação maravilhosa já está acontecendo.
Repare a química que temos quando estamos juntos?
Quando você tomar consciência das sensações e emoções que está sentindo por
mim ficará muito fascinada.
Você já reparou nessa sensação gostosa que a gente está desfrutando juntos?
Você já reparou que existe uma forte sensação quando estamos juntos?
Você ainda não percebeu, mas está rolando um clima entre nós.
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Você não sabe mas já está apaixonada.

Perguntas Retóricas.
Você realmente busca se divertir essa noite, não busca?
Está um dia lindo não acha?
Obviamente você quer mais prazer e diversão na sua vida, não quer?
Você obviamente quer se divertir, não quer?
E beijar, alguém que você realmente se sente muito atraída, independente de ser
muito cedo ou não, é maravilhoso, não acha?
Você gosta de conhecer pessoas inteligentes como você não é?
Essa sensação realmente é muito confortável, não é?
Eu poderia dizer-lhe que está cometendo um erro, mas não farei, Você vai querer
descobrir isso por você mesma?

Frases Obvias.
Você provavelmente já sabe que se sentirá melhor se parar de fumar.
Você provavelmente esteja querendo se divertir essa noite e esquecer dos
problemas da vida. Que tal irmos à uma festa?
Você provavelmente gostaria de se sentir mais relaxada. Que tal uma massagem?
Você Verá que vai adorar aceitar meu convite para nos encontramos.
Você Verá como essa escolha será prazerosa para sua vida.
Você logo verá que tomou a decisão certa.

Frases hipnóticas de negação.
Não quero que você pense nisso.
Não se sinta muito forçado a fazer esse favor para mim, caso não deseje muito.
Não se sinta forçado a me responder isso, caso não deseje muito.
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Não se sinta forçada a aceitar meu convite, caso não deseje muito.
Não tente me seduzir.
Não decida agora. Pode decidir depois, quando estiver mais á vontade.
Não pense isso... pois a fulana era apenas minha amiga.

Frases hipnótica com “Podia” e “Pode ser”
Você podia pagar o nosso almoço.
Nos podemos ir ao cinema hoje a noite.
Pode ser que o Universo tenha nos aproximado.
Pode ser que nos encontremos amanhã para ir ao parque.
Pode ser que você ainda não tenha percebido o quanto está apaixonada.
Pode ser que você ainda não tenha percebido o quanto está se sentindo atraída
por mim.
Pode ser que você ainda não esteja pronta para um excitante e prazeroso
relacionamento.
Pode ser que você ainda não tenha notado o quanto estamos ligados está noite.
Por que não quer ir na festa? Pode ser que você se divirta muito.
Pode ser que você não tenha notado o quanto estamos ligados... agora.
Você poderia me falar sobre as coisas que gostaria de fazer no seu aniversário.
Você podia me contar quais são suas fantasias mais secretas.
Você podia me dar seu telefone agora.
Fazer ela se sentir bem. “Segura e Confiante”.

As pessoas gostam das outras não pelo que são, mas pelo que
nos fazem sentir.
Tudo são processos mentais. Porque fumamos, bebemos e fazemos outras
coisas?
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Fazemos isso para aliviar as ansiedades do dia a dia e provocar prazer. Ou seja,
desencadeiam em você processos mentais que lhe dão prazer e ao mesmo tempo
lhe aliviam a dor. E o amor, a paixão, a excitação, a química, a atração, o desejo
ardente, etc, são o que? Eles não existem. São apenas processos. Não existe tal
coisa como amor. Não existe tal coisa como a paixão. Não existe tal coisa como a
excitação. Entenda isso. São todos processos mentais. Você precisa fabricá-los
dentro de sua mente. Todas as emoções e sensações que você experimenta
diariamente exigem determinados processos mentais.
É um processo mental pode ter início e fim. Podemos ligá-lo e desligá-lo. Você
deve saber bem disso. Aposto que você já tenha vivido uma grande paixão na
vida. E quando a paixão acabou você simplesmente parou de gostar da pessoa.
Você era loucamente apaixonado e hoje passa por ela na rua e não sente
absolutamente nada. Foi ou não foi assim? Simplesmente o processo que provoca
a paixão foi desligado, ou seja, Você parou de sentir o que sentia por ela. Ela
continua sendo a mesma pessoa pela qual você se apaixonou. A única mudança
ocorreu dentro de sua mente, isto é, a paixão acabou. Em outras palavras, o
determinado processo que levava você à se sentir apaixonado por ela não existe
mais.
Agora que você sabe como funciona os sentimentos das pessoas. Sabe agora que
todas as emoções e sensações são processos mentais e sempre podem ser
provocados a qualquer hora e por qualquer pessoa. Ao se destingir das demais
pessoas. A partir de agora você se juntara aos maiores vendedores da história,
magos da publicidade, políticos vitoriosos, evangélicos milionários, Níveis A,
comunicadores cativantes, líderes mundiais, executivos altamente respeitados e
pelas pessoas mais poderosas na arte da influência humana do mundo. Pessoas
que tem noção clara do poder das palavras e como elas podem influenciar um
indivíduo. Ou seja, homens que geram imagens nas mentes das pessoas e
posteriormente sentimentos de intenso prazer.

Pensamentos Lógicos
O que queremos obter na paquera?
Abordar uma garota atraente e desconhecida.
Conhecê-la.
Despertar um forte desejo nela.
Coletar dados “Telefone”.
Marcar um encontro.
Ficar com ela.
Transar com ela.

O que ela quer?
Já comentamos que nenhuma Muller sai de casa e fala hoje eu não quero
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encontrar o homem da minha vida. Então ela é uma ótima oportunidade de você
conhecê-la.

O que devo fazer?
Você deve usar dos conhecimentos de sedução, e conhecê-la e se possível ser o
homem que ela procura. Se não der certo passe para outra mulher.

Características da linguagem corporal
Quando a mulher está interessada.
Olhar lateral.
Olha para você algumas vezes.
Contato visual interrompido por ela primeiro olhando para baixo e depois para o
lado.
Fica encarando você de vez em quando.
A postura dela para estado de alerta.
Ajeita-se, ajeita o cabelo, roupas.
Vira o corpo em direção a você.
Inclina a cabeça.
Sorrisos.
Iguala/Copia a sua postura.
Os olhos brilham.
Passa a língua pelos lábios.
Impulsiona os seios para frente para enfatizá-los.

Quando não está interessada.
Nunca da uma olhada.
Pouco contato visual.
Olha para o outro lado rapidamente.
A postura não muda.
Não se ajeita.
Vira o corpo em outra direção.
Mantém a boca fechada.
Inclina-se para não enfatizar os seios.

Um xaveco que funciona muito bem é descobrir o que ela
quer de um relacionamento.
Abaixo segue algumas pergunta muito boas para isso.
36

O que é mais importante pra você num homem?
Quando você sabe que tem isso?
O que exatamente você quer de um relacionamento?
Ao descobrir estas informações dela trabalhe para de maneira a conduzi-la a
você.” ou seja você tem informações preciosas trabalhando direito essas
informações ela vai amá-lo”.

Dicas
No Trabalho:
No ambiente de trabalho cada vez mais é um lugar com forte apelo para criar
climas. Uma atenção aqui, um elogio ali, uma cumplicidade, um almoço mais
reservado, bom, tudo pode contribuir. Mas atenção. Elas sabem que no trabalho,
ao contrario da balada, podem conhecer quem o homem realmente é. Ou seja, ali,
entre as papeladas burocráticas, elas estão de olho o tempo todo nos seus, isso
mesmo, valores e princípios.
Toda mulher adora ser elogiada, mas odeia quando o cara é muito ostensivo e
digamos, a come com os olhos.

No jantar
Fazer o pedido ao garçom, somente após consultá-la.
Num momento relativamente breve mas bastante simbólico, a mulher vai projetar
o que pode esperar de um homem na relação. Seja bastante atencioso com ela.

Poder
Decida mas de liberdade.
As mulheres não são educadas para tomar decisão. Desde a infância, os
brinquedos dos meninos exigem liderança, controle, mas não o das meninas.
Principalmente no começo da relação, ela espera que o homem conduza o
romance.
Nada exerce tanto fascínio sobre as mulheres quanto um homem com poder. Isto
não significa necessariamente dinheiro ou cargo de destaque. Mas tem a ver com
capacidade de decidir as coisas, e personalidade para levar à frente as decisões.
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Por exemplo quando for sair com ela pela primeira vez, saiba exatamente onde
irão. Jamais peça a ela sugestão, principalmente se vocês já estiverem no trajeto.
E vá com o seu carro. Elas adoram quando o homem já chega com está decisão
tomada.
Elas querem se sentir cuidadas e protegidas. Mas lembre poder não significa
autoridade, elas também gostam de se sentir a vontade.

Discussões
A postura faz a diferença.
Na hora de por os pingos no is as mulheres gostam de homens com pulso firme e
opinião formada. Mas deixam claro que o homem charmoso consegue isto sem
levantar a voz. Ganha muito mais respeito um homem que sabe empinar o nariz,
olhar no meu olho e perguntar com voz ponderada “Como é que é?”.
Tenha postura de homem, mas jamais, dê a entender que você poderia agredi-la.
Elas não se importam muito com aquilo que você fala mas com a forma que você
fala. Saber puxar o assunto de modo a deixá-la ao mesmo tempo envolvida e
convencida de sua razão e uma arte. Para comunicar melhor fale de você mesmo,
dos seus próprios sentimentos. Evite falar dela, para que ela não assuma uma
postura defensiva e comece revidar.

Homem com alma feminina.
Mulher gosta de homem. De alma feminina basta as amigas delas e até os amigos
gays delas. Elas não precisam disso no relacionamento.
Não faz diferença se você gosta de música, teatro, sabe cozinhar ou coisas do
tipo. O importante é fazer isso do jeito masculino. Aí que está o charme. O
importante é o homem não apagar as diferenças que existem entre o universo
masculino e o feminino. Essas diferenças são apreciadas pelas mulheres.
No mundo moderno, mulheres se tornaram chefes, mandam e dão ordens, mas no
geral o homem odeia quando isto as deixa masculinas, do tipo mulher general.

Envelhecimento.
Sim cuide-se mas sem exageros. As vaidades que nos permitimos não devem
apagar aquilo que as mulheres gostam em nós. A reflexão sobre o envelhecimento
é um bom exemplo. Quando o homem dá sinais de que já está perto dos quarenta,
isso costuma a acrescentar charme a ele. Ao contrário daquilo que acontece com
elas. É importante saber envelhecer com charme como Antônio Fagundes e
George Clooney são provas vivas disto.
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Conteúdo.
Os tempos modernos incutiram um pensamento fixo nos cérebros femininos:
homem tem de ter conteúdo. Elas consideram isto fundamental para o
desenvolvimento a longo prazo da relação. A questão é saber como compartilhar o
saber com a companheira ser pretensioso ou chato. Jamais permita que a
conversa se transforme num monólogo. Se um homem entende muito de
determinado assunto, não deve centrar a conversa nesse tópico. O pior : ela não
vai dizer que isso é irritante. Você teria que perceber por sinais sutis, típicos da
natureza feminina. Mais ou menos como no sexo.
O importante é saber um pouco de tudo e ter curiosidade por novos temas. Se
você se interessar pelo assunto sobre o qual ela tem verdadeira paixão sua
recompensa será ainda maior. “Hoje a mulher também tem muito para contar, e
busca um homem com quem possa ter uma troca intelectual e cultural”.

Sexo:
Saber conduzir é muito importante para um homem, mas não se sinta responsável
pelo prazer dela. Ela tem de saber se soltar e comunicar o que está sentindo.
Todo este papo sobre charme, poder e atração não faria sentindo algum se a
historia não terminasse em sexo. Todas as ações aqui citadas no fundo têm como
objetivo proporcionar a intimidade emocional que as mulheres precisam para se
entregar aos nossos desejos, e claro, aos delas também.
No sexo o maior charme é ter postura de macho. Conduzir, dominar. Não tente ser
muito delicado. Nenhuma mulher gosta de ser tratada como lady nesta hora, ou de
descobrir que o cara tem muitos, vamos dizer pudores.
O segredo do charme masculino é saber ser atencioso mas sem perder o que
temos de melhor, a masculinidade. “O homem tem que ser safado na cama com a
mulher dele”.

Descobrindo mentiras
A pessoa fará pouco ou nenhum contato nos olhos.
A Expressão física limitada, poucos movimentos dos braços e das mãos.
Uma ou ambas as mãos podem ser levadas ao rosto (a mão pode cobrir a boca
indicando que ela não acredita, eu seja está insegura sobre o que está dizendo.
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A fim de parecer mais tranqüila, a pessoa poderá se encolher um pouco.
Ocorre o distanciamento da pessoa para longe de seu acusador.
A pessoa que mente reluta em se defrontar com seu acusador e pode virar sua
cabeça ou corpo para o lado oposto.
O corpo ficará encolhido. É improvável que permaneça ereto.
Haverá pouco ou nenhum contato físico por parte da pessoa durante a tentativa de
convencê-lo.
A pessoa não apontará o dedo para quem está tentando convencer.
Observe o tempo de demora na resposta de sua pergunta. Uma demora na
resposta indica que está criando a desculpa e em seguida verificando se esta é
coerente ou não. A pessoa que mente não consegue responder automaticamente
à sua pergunta.
A pessoa que mente adquire uma expressão corporal mais relaxada quando você
muda de assunto.
Quem mente utilizará as palavras de quem o ouve para afirmar seu ponto de vista.
Ela pode ficar de costas para a parede, dando a impressão que mentalmente está
pronta para se defender.
Um mentiroso pode estar pronto para responder suas perguntas, mas ele mesmo
não coloca nenhuma questão.
A pessoa quando fale a verdade está convicta do que está dizendo, suas mãos e
braços gesticulam, enfatizando nosso ponto de vista e demonstrando forte
convicção? A pessoa que mente não consegue fazer isso.

Situações de desconfiança.
Quando passar por uma situação de desconfiança. Como agir:
Nunca acuse a pessoa, faça a acusação de modo sutil deixando a entender que
determinada situação não te deixou a vontade. Ou seja faça uma pergunta que
insinue o possível comportamento da pessoa.
Quando estamos com mulheres muito lindas e claro que elas vão chamar a
atenção por onde passam a maioria delas adora fazer isso?
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Algo que já deve ter acontecido com você é estar em algum lugar e a garota que
está com você olhar para outro homem. Obs isto dificilmente ocorrerá depois que
você se tornar um nível A. Mas se acontecer como agir num caso desses?
Exemplo:
Você está num restaurante e você nota que sua garota esta olhando para o
barmem e ele também está olhando para ela. Ou algo parecido.
Você diz: Sabe você já teve a impressão de levar uma pessoa a qual você está
com ela para um lugar por exemplo como este barzinho e ter á impressão de que
ela está olhando para outra pessoa. Sabe isto é algo bastante chato pois respeito
e algo muito importante num relacionamento você não acha?
É claro de você ter perguntado isto a ela e porque aquela situação estava lhe
causando desconforto e você tem praticamente certeza de que isto ocorreu.
Ela vai ficar espantada, e provavelmente vai lhe responder algo como? Hmmm
como é que é?
Você: Estou falando de um amigo meu que estava com uma garota que ele estava
namorando e ele começou a perceber que as vezes a namorada dele olhava para
outros homens o pior que a garota era descarara e dava na cara. Que ela
realmente estava olhando, então ele fingia que nada estava acontecendo
começou a não sentir segurança na garota perguntou se ela estava fazendo isso e
é claro que ela negou. Então começou a pensar que aquela garota não servia para
ele apesar de ela ser muito linda por fora então ele arrumou outra tão linda quanto
ela. e que o respeitava então ele e deu um pé na bunda da outra, de um sorriso
irônico e balance a cabeça de forma negativa.
Se sua garota voltar a fazer novamente, comece a procurar outra, pois esta daí e
dor de cabeça.
Se mesmo assim resolver insistir com a garota então chame ela para uma
conversa mais seria e exponha o problema diga que esta situação está Geraldo
desconforto em você e se isto persistir você passara a não confiar mais nela e vai
deixá-la.
Se a situação persistir lembre-se que gostamos das pessoas pelos sentimentos
bons que elas nos proporcionam. Então realmente você deve terminar com ela e
procurar outra. Ou já ter outra no esquema.

Comportamento de uma Nível A .
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Se aproxima das mulheres e faz comentários.
Primeiro atrai para depois gerar conforto e segurança.
Finge que a conhece a muito tempo.
Não demonstra interesse nela nos primeiros instantes.
É metido e divertido na aproximação.
Está sempre atrativo e com filosofia de vencedor.
Torna-se um desafio ele é o Troféu.
É misterioso e imprevisível.
Provocar insinuação sexual em tudo e falsamente acusar a mulher que está
tentando lhe seduzir.
Tem aprovação social ou seja procura estar do lado de pessoas que gostam dele,
ou faz amizades com amigos da mulher.
Tem hora que se demonstra interessado e tem hora que demonstra desinteresse.
Demonstra segurança sorrindo pouco.
Provoca insegurança na mulher.
É confortável e seguro.
Possui expressão corporal relaxada, fala devagar e num tom mais profundo; tem
movimentos lentos, e senta de forma relaxada e confortável.
Usa o toque.
Profundo contato visual com as mulheres, nunca corta o olhar antes dela.
Deseja saber se a mulher o agrada ou não.

Um nível A nunca faz:
Procura ela toda hora.
Ser desesperado.
Ser agradável demais.
Se desculpar para a mulher por algo que dito ou feito.
Sorrir demais.
Perseguir a mulher.
Ser dependente e submisso a mulher.
Continuar atrás dela quando ela não o quer.
Estar não atrativo.
Ser óbvio.
Ligar para o que as pessoas vão achar das atitudes dele.
Ser previsível é fácil.
Usar manipulações, comportamentos que insinuam relacionamento a longo prazo,
durante a fase de atração. Como comprar presentes, enviar cartas de amor.
Declarar-se antes da mulher se declarar.

Tempo no processo de paquera.
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Dividimos as etapas em três.
São elas:
Atração: É o inicio da aproximação, seguido de uma conversa com o intuito de
deixar a pessoa bem a vontade. Que tem por objetivo dar inicio ao processo de
paquera.
Conforto e segurança: Tem o objetivo de gerar conforto e segurança na mulher a
fim de se obter o telefone, ou dependendo do lugar gerar mais conforto e
segurança para a mulher a fim de chegar na sedução.
Sedução: Tem por objetivo que a mulher se entregue por completo para você.

Vamos visualizar este processo:
Sempre siga exatamente este tempo da paquera, pois com o não seguimento do
mesmo você terá menos chance da sedução dar certo.

Dicas de aproximação.
Nunca se aproxime de uma mulher num ângulo frontal, pois a garota pode ficar
assustada. De preferência pelas aproximações laterais.

Presentes e Flores.
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Eu só recomendo presente e flores, quando o relacionamento estiver num
processo de sedução avançada. Ou seja você ver que a garota realmente merece,
é não é só dar presentes temos que receber também.
Se você na páscoa der a ela uma caixa de bombom e não receber nada, quando
chegar por exemplo o dia dos namorados não de nada.

Chaves.
As chaves servem para se começar uma convença com uma mulher. Ou seja é
um modo de se aproximar delas com dizer um oi, olá, tudo bem você poderia me
dizer qual ônibus que pego que passe em tal lugar e etc.

Exemplos de chaves.
Restaurante:
Oi isso deve engordar?
Oi isso cria celulite não cria?
Oi com licença sente-se junto a ela.
Interações com olhares.
Na fila elogie ou somente comente algo.

No banco:
Interações com olhares.
Na fila elogie ou comente algo.
Comente que esse banco é melhor ou pior que aquele.
Simule uma conversa com alguém no telefone, que tenha algo engraçado na
conversa.

Rua:
De uma de que está perdido “Depois converse com a pessoa”.
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Oi estou praticamente perdido. Como faço para chegar em tal lugar.
Faça um comentário engraçado – Nossa tentei achar essa rua no gps mas me
perdi todo. Você poderia me ajudar?

Supermercado:
Interação com olhares.
Na fila elogie ou comente algo.
Faça algum comentário sobre algo que ela esteja comprando “Esse comentário
deve ter bom humor”.

Bares e Baladas:
Interação com olhares.
Oi, você não tem cara que gosta desse tipo de música mas dança muito bem.
Se você é capaz de olhar nos meus olhos então e capaz de conversar comigo.

Mensagens e meta mensagens.
Meta-mensagem – É o que a outra pessoa costuma captar. Quando interagimos
com qualquer pessoa, sempre passamos uma mensagem através de nossos
comportamentos e ações. Ao mesmo tempo também passamos uma mensagem
através de nosso subconsciente isto é meta-mensagem.
Por Exemplo:
Você está conversando com alguém, e você pergunta se esta pessoa fuma ela diz
que não. Você fala que bom pois o cigarro faz mal a saúde e em seguida você
acende um cigarro.
Então a mensagem é: O cigarro faz mal a saúde.
E a meta-mensagem que a pessoa pega é: ele sabe que faz mal, mas bem que
fuma.
Outro exemplo:
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Seu amigo esta com uma garota a qual é interesseira e está com ele meio que
pelo dinheiro a um bom tempo é claro que ele não é um Nível A, e ela pede pra
ele um sapato de presente de aniversário.
Chegando na loja ela fica na dúvida sobre dois sapatos um custa R$ 150,00 e o
outro custa R$ 99,00. Seu amigo havia prometido a ela um só. E ela com jeitinho
fala que queria os dois, seu amigo insiste com ela para ela só escolher um. Então
ela diz se eu der R$ 50,00 podemos levar os dois.
O seu amigo cede a guarda e compra os dois com R$ 50,00 dela.

Pergunta qual é a mensagem que ela tem dele:
Que ele não é tão bobo, mas ta disposto a fazer muita coisa para ter ela na mão.
Ou seja ela é o troféu.
Pergunta qual é a meta-mensagem:
Que ela é o troféu e possui não todo mas um bom poder sobre ele.

Vamos a mais um exemplo muito parecido com o de
cima.
Seu amigo esta com uma garota a qual é interesseira e está com ele meio que
pelo dinheiro a um bom tempo é claro que ele não é um Nível A, e ela pede pra
ele um sapato de presente de aniversário.
Chegando na loja ela fica na dúvida sobre dois sapatos um custa R$ 150,00 e o
outro custa R$ 99,00. Seu amigo havia prometido a ela um só. E ela com jeitinho
fala que queria os dois, seu amigo então para agradá-la compra os dois.

Pergunta qual é a mensagem que ela tem dele:
Que ele é fraco e está recompensando com manipulações, presentes.
Que ele está interessado nela.
Que ele pode fazer qualquer coisa para não perdê-la.
Que ele não confia muito no taco dele. ”Inseguro”
Pergunta qual é a meta-mensagem:
Que ela é o troféu e possui total poder sobre ele.
Importante mulheres atraentes adoram testar os homens para saberem se são
inseguros e fracos.
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Nunca seda totalmente a vontade delas.
Quando for tesourar a garota faça de forma sutil e humorada.

Entendendo melhor as metas mensagens.
É muito comum os homens enviarem a meta-mensagem errada. Ou seja eles
enviam uma coisa e a mulher recebe outra.
Exemplo 1:
O homem querer mostrar que tem dinheiro, que é bonzinho, sensível, romântico,
etc.
O homem pensa que ta mostrando para ela que tem valor e é o homem que ela
procura.
O que a mulher recebe:
Eu sou o troféu e possuo todo o poder em cima dele. Ele é inseguro e está
tentando parecer seguro... isso pode gerar repulsão ou até uma atração mas muito
focada em interesse ou seja você poderá ter serias dores de cabeça no futuro,
imagina se você casa com uma mulher dessas a qual você tem muito pouco
controle. E depois separa como acontece com muitos homens por aí e que ainda
tem que ficar dando dinheiro para a ex-mulher.
Exemplo2:
O homem envia uma meta mensagem de que deseja um relacionamento serio e
duradouro na fase da atração. Isso é muito comum quando o sujeito envia flores,
se declara, manda cartas, paga jantares caros e dá presentes a ela.
O homem pensa que ta mostrando para ela que tem valor e é o homem que ela
procura.
Eu sou o troféu e possuo todo poder em cima dele. Ele é desesperado e
submisso, Pensa que estou a venda, e ainda quer namorar comigo coitado.
Ta tudo parecendo estranho, mas é assim que funciona as mulheres são mais
sentimentais que nós homens e nós homens somos mais lógicos. Então pare de
mandar mensagens lógicas. Então mandando mensagens que não são lógicas
elas param de entender tudo errado.
Para enviar as meta-mensagens corretas, basta começar a agir como um Nível A.
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O SUBCONSCIENTE LHE DÁ UM INTERESSE INTEGRAL
Quem possuir o sentimento de riqueza atrairá riqueza; quem possuir o sentimento
de miséria atrairá mais miséria. Sua mente subconsciente multiplica e amplia o
que quer que nela você deposite. Todas as manhãs, ao despertar, deposite
pensamentos de prosperidade, sucesso, riqueza e paz. Viva com esses conceitos.
Ocupe sua mente com eles sempre que possível, com a maior freqüência. Esses
pensamentos construtivos encontrarão seu caminho como depósitos em seu
subconsciente, trazendo abundância e prosperidade.
Trechos retirados do livro O Poder do Subconsiente – Dr. Joseph Murphy.

Daniel C. Madeira
www.personalpaquera.com.br
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