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Então você deseja ter mais sucesso com as mulheres, não é?
Infelizmente a maioria dos homens, por medo, vergonha ou falta de
conhecimento, NUNCA procura este tipo de informação. Por isso eles
provavelmente NUNCA aprenderão os conceitos que você está prestes a
conhecer. Muitos passarão uma vida inteira sem entender as mulheres e muito
menos como funciona o processo de atração entre macho e fêmea.
Por isso eu gostaria de parabenizá-lo.
Você está no lugar certo e fazendo a coisa certa neste exato momento. Você está
buscando uma qualidade de vida SUPERIOR. E isso é muito louvável.
Neste mini-curso grátis eu não tenho a intenção de lhe ensinar todos os segredos
para conquistar mulheres, até porque seria impossível fazer isso em apenas
algumas páginas (meus materiais possuem mais de 300 páginas), mas é o
primeiro passo para você abrir a sua mente e passar a VER os fatos que até então
estavam encobertos em sua mente.
Nas próximas páginas você aprenderá três dos mais importantes conceitos que
deve entender para ter sucesso com as mulheres.
Sinta-se livre para ler este mini-curso quantas vezes desejar.
E claro, se gostar do que ler aqui, clique no link indicado no final deste minicurso e adquira meus produtos hoje mesmo.
Ok, então vamos lá...
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Conceito #1: Para Conquistar Mulheres
você deve construir uma identidade forte
Veja estes dois sujeitos...

Quem você acha que tem mais sucesso com as mulheres?
Quem você respeitaria mais?
Você aceitaria um conselho sobre como se dar bem com as mulheres de qual
sujeito?
Com qual sujeito você gostaria de sair à noite para ser seu parceiro ao chegar nas
mulheres mais atraentes?
Nem preciso responder.
Obviamente o sujeito da direita possui mais VALOR SOCIAL e SEXUAL que o
sujeito da esquerda.
Por quê?
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Porque enquanto um tem a identidade FRACA, o outro tem identidade FORTE.
Como sabemos isso?
Podemos perceber isso apenas observando o VISUAL e a LINGUAGEM
CORPORAL.
Para ter sucesso com as mulheres você NÃO precisa ser nenhum modelo, mas
por outro lado não poderá negligenciar o seu visual.
Você precisa ter um bom corte de cabelo, boas roupas, além de acessórios como
correntes, relógio, óculos de sol, pulseiras, etc.
Você precisa aprender a como caminhar, como sentar e como falar ao redor das
mulheres atraentes e demais pessoas.
Precisa PENSAR e AGIR como um homem que possui PODER e CONFIANÇA
INABALÁVEL.
Isto tudo construirá a sua IMAGEM de sedutor.
A verdade é que as mulheres podem olhar para você e saber nos primeiros 10
segundos quem você realmente é, apenas observando como você se veste, como
caminha, como senta e como conversa.
Sim, as mulheres são peritas em linguagem corporal e quer você queira ou não,
você está a todo instante enviando, através de sua linguagem corporal, pequenas
pistas que revelam se você tem ou não tem uma IDENTIDADE forte.
Mas o que significa a identidade?
A identidade é quem você é para si mesmo.
É como você se vê quando olha no espelho.
É a base do seu "jogo interno".
Caso não saiba, "jogo interno" são suas emoções, suas perspectivas em relação à
vida, o foco de seus pensamentos, sua autoconfiança e sua auto-estima, o
tamanho de sua zona de conforto, etc.
E a identidade é, principalmente, como as pessoas lhe rotulam.
A maioria dos sujeitos possui uma identidade tão fraca que eles nem precisam
abrir a boca para que as mulheres e demais homens já os rotulem de
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PERDEDORES.
É através da sua identidade que as mulheres percebem o seu VALOR SOCIAL e
SEXUAL. E é a partir daí que elas sentirão ATRAÇÃO ou REPULSÃO.
Para construir uma IDENTIDADE FORTE você precisa adotar um novo conjunto
de crenças, valores, regras e hábitos MAIS ÚTEIS do que já vem adotando ao
longo da sua vida. Isto quer dizer: pensar e agir da mesma forma que os homens
de SUCESSO pensam e agem.
Em meu Curso eu ensino a você uma tonelada de exercícios e técnicas que tem
este fim.
Eles mudarão a sua IDENTIDADE e isso refletirá imediatamente na sua
IMAGEM, ganhando um alto VALOR SOCIAL e SEXUAL. As mulheres e demais
homens passarão a respeitá-lo e admirá-lo só de olhar para você e estar em sua
presença.
Para conhecer o Curso Persuasão, acesse www.persuasao.com.br
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Conceito #2: Para Conquistar Mulheres
você deve entender como a atração
funciona entre homens e mulheres
Veja as fotos abaixo....

Qual das duas garotas você sentiu ATRAÇÃO?
Aqui está a chave para você entender a ATRAÇÃO entre homens e mulheres...
Nós homens sentimos uma forte atração por mulheres jovens, lindas e atraentes
sexualmente.
Por exemplo, se eu lhe falar que a garota da esquerda é inteligente, meiga e
carinhosa, enquanto que a garota da direita é o oposto disso, você vai mudar a
sua opinião sobre qual delas sente vontade de abraçar e beijar?
Lógico que não!
Isso é porque o processo de ATRAÇÃO é automático e ocorre a um nível
inconsciente de nosso cérebro.
A ATRAÇÃO NÃO É NENHUMA ESCOLHA!
Normalmente, para nós homens, a personalidade da mulher é algo secundário.
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Sempre vamos sentir primeiramente uma ATRAÇÃO pelo visual da mulher,
enquanto que deixaremos a personalidade para um segundo plano.
MAS AS MULHERES POSSUEM UMA OUTRA ESTRATÉGIA DE
ATRAÇÃO.
E é aqui que o homem comum falha com as mulheres.
ELAS SENTEM ATRAÇÃO PELA PERSONALIDADE DO HOMEM. E
ESTA PERSONALIDADE É TRADUZIDA EM VALOR SOCIAL E
SEXUAL.
OU SEJA, COMO O HOMEM SE COMPORTA AO REDOR DAS
MULHERES E DEMAIS PESSOAS.
Felizmente, para as mulheres, a beleza do homem é algo secundário no processo
de atração.
Você não deve estar surpreso com isto, pois tenho certeza que já está cansado de
observar homens com pouca beleza ao lado de mulheres maravilhosas.
Mas onde eu quero chegar com isto?
Bem, estou tentando lhe dizer que se uma mulher sentir ATRAÇÃO pelo modo
como você AGE ao redor dela e demais pessoas, mesmo que você seja baixo, feio,
gordo, calvo ou possua algum defeito físico qualquer, NADA, eu disse, NADA,
mudará o que ela SENTE por você!
E agora você se pergunta...
"Como eu vou atrair as mulheres através da minha personalidade?"
"Como devo agir ao redor das mulheres para ser visto como um homem de alto
valor SOCIAL e SEXUAL?"
A boa notícia é que isto é mais simples do que você imagina.
Para despertar nas mulheres aquela poderosa emoção chamada ATRAÇÃO, você
só precisa de duas coisas....
1. Possuir uma identidade forte, ou seja, melhorar a sua imagem, a
sua autoconfiança, a sua auto-estima, etc (conceito #1)
2. Aprender a se comunicar com as mulheres na mesma frequência
em que elas se comunicam.
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Siga lendo o conceito #3...

Conceito #3: Para Conquistar Mulheres
você deve aprender a como se comunicar
a um nível sexual
Aqui está o erro de 99% dos homens que encontram uma linda mulher na rua ou
em festas na noite.
ELES TENTAM CONVENCER A MULHER A SE SENTIR ATRAÍDA
POR ELES!
Se você vem lendo meus e-mails há um bom tempo, já deve saber que nunca é
uma boa estratégia tentar convencer uma mulher a gostar de você.
A maioria dos homens usará de LÓGICA e ARGUMENTAÇÃO para tentar
conquistar uma mulher.
Outro ponto fundamental que você tem que entender é que....
NÃO IMPORTA O QUANTO VOCÊ GOSTA DE UMA MULHER. O QUE
IMPORTA É O QUANTO ELA GOSTA DE VOCÊ.
E não é porque você mostra para uma mulher que sente atração por ela, que ela
vai pular em seu pescoço e lhe dar aquele beijo quente.
Pense nisso. Se uma mulher feia e obesa lhe diz que o AMA, você não vai
imediatamente marcar o casamento com ela. Ou vai?
Não, você vai é rejeitá-la e ignorá-la.
Por quê?
Porque ela não desperta em você NENHUMA atração.
E é assim que acontece com as mulheres também. Se um homem se declara,
começa a enviar flores e demais comportamentos agradáveis muito CEDO, a
mulher irá se afastar dele, justamente porque não compartilhará dos mesmos
sentimentos.
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Aqui está uma lista de coisas que os homens normalmente fazem para atrair uma
mulher.... mas acabam empurrando esta mulher para alguns quilômetros de
distância.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

sendo agradável todo o tempo
dando elogios
comprando a mulher com favores e presentes
dizendo que são especiais
dizendo que estão procurando uma namorada ou esposa
se declarando para a mulher
bajulando, correndo atrás e beijando os pés da mulher, mesmo
quando ela deixa claro que não o quer.
8. conversando sobre a família, emprego, o tempo, religião, futebol
ou demais assuntos lógicos.
Para ter sucesso com as mulheres você deve aprender a COMO se comunicar com
elas.
Você tem que aprender a como gerar ATRAÇÃO no corpo e mente de uma
mulher, antes mesmo de demonstrar interesse nela!
Lembre-se, se demonstrar interesse antes dela sentir ATRAÇÃO por você,
acabará colocando tudo a perder.
Isso é porque seu forte interesse ocasionará DESCONFORTO e INCÔMODO para
a mulher.
As mulheres, sobretudo as muito atraentes, me falam o quanto é CHATO para
elas terem que rejeitar dezenas de homens diariamente.
Elas me contam o quanto é desconfortável ter um homem se humilhando e se
arrastando atrás delas, como um filhote de cachorro faminto e carente.
Lembre-se, as mulheres são seres totalmente ilógicos.
Por isso você deve usar a comunicação sexual, não a lógica para
ATRAIR uma mulher.
Comunicar-se com as mulheres a nível sexual não é nada mais do que paquerar.
E a paquera é um JOGO. Não são frases prontas como ensinam em livros e outros
sites da internet.
Provocando, dando indiretas, usando de insinuações sexuais e demais
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brincadeiras, você atinge diretamente a mente de uma mulher e consegue gerar
ATRAÇÃO, QUÍMICA e TENSÃO SEXUAL.
Por exemplo, se uma mulher pergunta o que você faz da vida, não vá logo usando
de lógica e argumentação como os PERDEDORES fazem.
Ao invés de dizer, "Eu sou um mero programador de computadores", diga algo
como "Sabe esses caras que aparecem nus de costas nos filmes, séries e novelas.
Pois é, sou um destes dublês de corpo."
Se uma mulher lhe pergunta se você tem uma namorada, não vá logo
respondendo algo como, "Não, não tenho. Mas estou procurando uma. Sabe, está
difícil de achar uma namorada hoje em dia".
Não seja um PERDEDOR-IDIOTA total!
Ao invés disso, diga algo como, "Por que a pergunta, está procurando um?",
enquanto pisca para ela e rapidamente fala qualquer outra coisa, como se
paquerar com as mulheres fosse a coisa mais natural do mundo para você.
Se uma mulher lhe diz que você é mau ou malvado, não vá logo se defendendo e
falando algo como, "Não, não sou. Desculpe se falei ou fiz algo errado!".
Novamente, não seja um PERDEDOR-IDIOTA total!
Ao invés disso, diga sarcasticamente "Sim, sou mesmo. Se não fosse você não me
amaria tanto."
Sentiu a diferença?
Aqui está uma das chaves da comunicação sexual - ao ouvir uma
pergunta ou afirmação de uma mulher que você sente atração,
SEMPRE, eu disse SEMPRE, diga qualquer coisa que não seja
PREVISÍVEL e LÓGICA.
Ao fazer isso você mostrará para ela...
1.
2.
3.
4.
5.

que você tem experiência com mulheres atraentes
que você tem um alto valor SOCIAL e SEXUAL
que você tem humor
que você é um homem interessante
que você NÃO é um HOMEM COMUM

Você gostaria de fazer como mais de 10.000 homens e aprender a FUNDO esta
matéria?
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Quer conhecer meus truques mais secretos de como se comunicar a um nível
SEXUAL com as mulheres?
Bem, em meu Curso eu gasto muito tempo explicando centenas de técnicas e
truques para se comunicar a um nível sexual com as mulheres.
E você realmente não pode ficar sem estas técnicas e truques secretos.
Por isso eu lhe convido a acessar meu site e adquirir agora mesmo uma cópia do
meu Curso + meu novo E-book Autoconfiante.
São mais de 300 páginas, juntamente com mais de 150 mb em áudios e mais dois
incríveis vídeos bônus, para que você passe a conquistar as melhores mulheres
da sua Cidade.
Não esqueça que você também entrará para minha comunidade fechada. É o
verdadeiro grupo de elite dos mestres da sedução.
Não perca mais tempo.
Faça o download agora mesmo no link abaixo.
https://seducaorapida.websiteseguro.com/pagamento.php

Obrigado por gastar seu precioso tempo lendo este Mini-Curso. Quando você
transformar a sua vida, eu adorarei ouvir a sua história de sucesso.
Do seu sincero amigo e treinador pessoal,
Rafael B C
rbcorrea@gmail.com
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VEJA ONDE PEGAR MAIS INFORMAÇÕES GRÁTIS
--------------------------------------------------------------E ainda a seção de depoimentos. Acesse nos links abaixo...
http://www.persuasao.com.br/depoimentos.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se você possui alguma dúvida sobre a compra dos produtos,
verifique se sua dúvida já foi respondida em nossa seção de
Perguntas mais freqüentes (FAQ) no link abaixo...
http://www.persuasao.com.br/contato.html
Se o FAQ ainda não solucionar sua dúvida, acesse a Central
de Atendimento ao Cliente em http://www.persuasao.com.br/hesk/
e fale conosco AO VIVO via CHAT, ou abra um chamado de suporte.
---------------------------------------------------------------
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