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A N O T E F R OM LO V E D R O P : 
Revelation means “Amystery revealed.” It has taken 

us several years to produce this book, which is our

revelation and gift to you. Unfortunately, many

people in the community have been confused

recently, by the internet sales materials of others.

There is a book, “Magic Bullets”, which was not

authored by Venusian Arts, or any of those persons

affiliated with Venusian Arts. Neither does

Venusian Arts or any of those affiliated with

Venusian Arts, including Mystery, in any way

endorse, “Magic Bullets”or its contents.

Mystery is under attack.Mystery gave notice
of termination of his relationship with his former

business associate, Nicholas Benedict a.k.a. “Savoy”

of Love Systems, during October of 2006.

Nicholas Benedict filed suit against Mystery,

which is calendared to come to trial on October 20,

2008. The suit puts into issue the ownership of the

“Mystery Method” trademark itself, and the

domain www.mysterymethod.com. Does owner-

ship lie with Mystery, or with Nicholas Benedict?

Over the past year, it has come to our attention

that many people looking for Mystery, who visited

mysterymethod.com, or themysterymethod.com,

were confused by the website they reached. They

in fact ended up at Savoy's site, with which

Mystery has no further affiliation.We believe that

some purchased“Magic Bullets” as well as old

videos of Mystery from 2005.

Mystery does NOT endorse “Magic Bullets.”
Since January 1, 2007 the MM 5 DVD Set has also

been distributed without Mystery's permission or

consent. We believe that some of the money from

those sales has been used to partially fund the law-

suit against Mystery! If you have received this

book, Revelation, without paying for it, all we ask

in return is that you somehow help us in our strug-

gle. To contact us, or if you wish to donate to

Mystery's legal fund, please email us at

Legal@VenusianArts.com

Thank you! TRADUÇÃO www.puabrasil.com
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E
u fui casado, e divorciado, quando era jovem.
 Depois do meu divórcio, eu me senti sozinho e 
comecei a sair à noite para tentar conhecer mulheres. 
Eu não tinha nenhum sistema especifico para seguir, ou 
nenhum entendimento de como tudo funcionava. Eu 
nem sabia que uma coisa desse tipo existia.

 Algumas pessoas acreditam que elas vão encontrar a pes-
soa certa aleatoriamente e que isso simplesmente acontece na 
hora certa. Elas acreditam que se as coisas não dão certas, então 
não era para ser naquele momento. Elas acreditam que atrativi-
dade é uma qualidade hereditária – é uma parte de quem você é. 
Alguns caras têm e outros não, e é assim que é.
 Infelizmente para mim, eu me sentia como os caras que 
não tem. Pessoas solteiras pareciam tão estranhas para mim. Era 
como uma cultura completamente diferente e eu me sentia como 
se estivesse do lado de fora.
 Pessoas solteiras estavam sempre abraçando umas as out-
ras. Eles cumprimentavam uns aos outros com um abraço. Eles 
diziam tchau com um abraço. Os caras abraçavam todas as garo-
tas. Os caras até se abraçavam.
 Eles se adornavam de um jeito que parecia estranho para 
mim, com cordões, tatuagens e anéis. Suas roupas e até seus sa-
patos pareciam ter um certo elemento indescritível de legal que 
era simplesmente faltava nas minhas próprias roupas.

POR LOVEDROP
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 Algumas das garotas que eu conheci eram atraentes para mim, 
e eu demonstrava interesse nelas, mas era raro elas retornarem meu 
interesse por elas, e na maioria das vezes eu ficava desapontado com 
o objeto de meu afeto perseguindo outro cara no grupo, em vez de 
mim. Por que essas garotas não conseguiam ver o cara legal que eu 
era?
 Tudo parecia tão fácil e natural para as outras pessoas, mas eu 
me sentia como se me estivesse faltando alguma coisa, como se eu 
simplesmente não tinha pegado o jeito. Algo tão simples como ar-
ranjar uma namorada parecia uma difícil e misteriosa tarefa, melhor 
deixar com o destino.
 Se eu fizesse algo e arrumasse uma namorada bonitinha, eu 
me sentia como se eu tivesse conseguido algo tão valioso que era eu 
melhor eu segurar firme e não estragar tudo, ou arriscar perde-la e 
ficar sozinho novamente, por meses ou anos.
 As coisas tinham que mudar. Mas como? O que eu queria?
 Eu queria companhia; ter uma namorada e não ficar sozinho. 
Isso é o que a maioria dos caras quer.
 Eu queria transar. Eu transaria alguma vez?
 Eu queria validação. Eu queria me sentir atraente para as mul-
heres, sentir o poder de ser atraente. Eu queria ser um dos caras ma-
neiros. Eu queria o respeito que os homens têm quando eles têm uma 
namorada gostosa. Eu queria o poder para satisfazer minhas paixões. 
Tem sempre uma garota que você se fixa nela, se você não tem mui-
tas escolhas. Eu queria que o objeto de minha fixação me quisesse de 
volta, em vez de ficar saindo com outros caras.
 Eu queria vingança. Eu queria fazer com que minha ultima 
namorada me quisesse de volta. Eu queira que ela se desculpasse por 
ter me deixado ou me traído.
 Eu queria esperança. Eu queira saber que até esses problemas 
não poderiam ser resolvidos agora, mas que pelo menos o corpo de 
conhecimento existia, e que eu poderia estudá-lo e
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praticá-lo e ganhar os resultados disso. Se eu pudesse saber com 
certeza que essas coisas eram possíveis, então isso seria um conforto 
para mim.
 Na minha jornada por conhecimento e poder, eu procurei 
Mystery e o Projeto Hollywood, onde eu estudei e treinei na pickup 
e na comunidade de sedução, e onde eu sofri um processo de trans-
formação culminando na autoria desse livro.

 Algumas pessoas podem dizer que um cara rico é um cara 
que tem muito dinheiro, e que uma pessoa pobre é aquela que tem 
muito pouco dinheiro. Mas é realmente correto distingui-las por suas 
posses externas?
 Não é verdade que se você tirasse o dinheiro de um homem 
rico, dentro de alguns ele seria provavelmente rico de novo? E então, 
se um homem pobre ganha na loteria e fica com um milhão de 
dólares, não é como se em alguns anos ele voltaria a ser pobre?
 É claro que sempre há exceções de acordo com a circunstân-
cia. Mas com a vasta maioria de nós, as circunstâncias externas de 
nossas vidas são um reflexo direto do tipo de pessoa que nós temos 
dentro de nós. Suas circunstâncias externas são a expressão natural 
do seu personagem através do tempo. Esse é o segredo – a natureza 
da realidade pessoal.
 Ser rico não é apenas sobre ter muito dinheiro, é sobre ser um 
certo tipo de pessoa por dentro, que dinheiro se torna abundante 
naturalmente em sua vida.
 Finalmente pessoas de sucesso tendem a serem mais indus-
triais, mais ambiciosas, uma constante fonte de valor, anseiam em 
aprender através dos erros e são prudentes quando é para ser pru-
dente, arriscam quando é para arriscar, Nem sempre são desencora-
jadas por problemas temporários, persistentes em caminhar e com 
perspectiva positiva.

A NATUREZA DA REALIDADE PESSOAL
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 Você não espera que uma pessoa desse tipo seja mais bem 
sucedida financeiramente?Nós todos não desejamos melhorar 
nessas áreas dos nossos próprios personagens?
Através do tempo em campo, eu cresci e aprendi que é a mes-
ma coisa que acontece com esses homens que tem mulheres em 
abundancia em suas vidas. O jogo não sobre pegar mulheres.
 É sobre se tornar o tipo de homem que tem um jeito de ser 
que naturalmente faz com que as mulheres o desejem e fiquem 
perto dele.
 Esse livro contem o conhecimento que eu estava procu-
rando quando eu entrei no jogo. Nele contem a esperança, o en-
tendimento e jeito de praticar de forma a ganhar poder e escolha 
com mulheres e em todas outras dinâmicas sociais.
 Esse livro também foi feito para você entrar num processo 
mental, não importa como você o leia. Sinta-se livre para pular os 
capítulos sem nenhuma ordem em particular, ou ler tudo e em or-
dem, ou começar na parte do guia de guia de pratica e destruidor 
de problemas (Teoria de Grupo), ou simplesmente abrir o livro e 
começar pelos tópicos que lhe interessam.
 Mantenha o livro por perto e sempre o abra. Ele será um 
guia para você em tempos de incerteza romântica, e você vai per-
ceber que a revelação contida nessas paginas vão se tornar mais 
ricas e mais perspicazes com o tempo que você se aventura mais 
e mais fundo dentro do campo de pratica.
 As pessoas já estão me perguntando o que diferencia esse 
livro do ultimo (The Mystery Method, St. Martin’s Press)
 Essa não é uma pergunta sem fundamento, esses dois livros 
ensinam as idéias de Mystery. Os dois livros devem servir como 
um texto padrão nos conceitos e fundamentos das dinâmicas so-
ciais.
 Se eu tivesse que descrever a diferença entre os dois livros, 
eu diria:
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Enquanto o primeiro livro introduz as técnicas de Mystery, o 
novo livro captura a presença e personalidade de Mystery.
Enquanto o primeiro livro registra os modelos e diagramas de 
Mystery, o novo livro expressa o puro entendimento d jogo 
dele.
No novo livro nós estreitamos nosso foco na pickup (a 
primeira fase do namoro), enfatizando as técnicas centrais e 
entendimentos fundamentais de nossa arte.
O primeiro livro está agora velho a muitos anos. Porem os en-
sinamentos que nele há ainda são efetivos, o novo livro con-
tem nossos ensinamentos como nós os entendemos agora 
(2008), contra como nós os entendíamos em 2004-2005.
O jogo de Mystery foi infelizmente descaracterizado por seu 
uso pioneiro de peacocking, negs, e material pronto. O novo 
livro revela nossa ênfase pratica em vibração, entrega, humor, 
micro calibração e interruptores de valor.

Revelação de micro calibração – A complacência revolucio-
naria do modelo de Mystery é inteiramente revelada dentro 
desse livro, e tecida ao longo de todos esses ensinamentos. 
Veja especialmente as seções de Interesse, Desinteresse, Body 
Rocking, e Mordidas de Som.
Revelação de jogo interno: leia O Zen of Cool.
Revelação de jogo exterior: veja o índice.
Revelação de como se tornar um artista venusiano: leia 
Como Agir.
Revelação de pontos de vista: veja Teorias de Grupo. (é um 
guia completo de destruidor de problemas e pratica)
Revelação da Aproximação – e além de abridores de opinião.

Esse livro é chamado de Revelation (revelação). O que ele revela?
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Revelação de Valor, e como usar gatilhos de valor para ativar 
valor e atração.
Revelação das Técnicas de Socialização necessárias para um 
artista venusiano jogar o jogo, com ênfase especial em humor, 
contando histórias, mordidas de som, e controle de quadro.
Revelação de inteligência social. Ganhe um entendimento 
mais profundo de status social, maior e menor valor, program-
ação emocional, vibrações, habilidade em negar plausível, dis-
crição, conspiração, prova social, e teoria de violação. Aprenda 
a interpretar os sinais das pessoas intuitivamente e responder 
da melhor maneira.

Se eu puder dar uma dica sobre esse livro, eu diria para você meditar 
nele, ou até em pequenos pedaços dele. Deixe-o na mesa de café, 
na mesa da cozinha, no banheiro. Apenas mantenha-o por perto e 
abra-o sempre. Deixe-o te tomar. Saia para praticar, então o abra de 
novo. Esse não é o tipo de livro que você gostaria de terminar de ler. 

Chris Odom
Los Angeles, February 2008
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s atitudes, entendimentos, técnicas, e exercícios nesse 
livro, através da pratica, vão desenvolver com você um 
conjunto de superpoderes. Esses poderes são:A Valor Esse é seu poder para ativar atração 

através de palavras e ações. O conceito
abstrato de valores de sobre vivência e reprodução 

toma forma concreta através de ativadores discretos que nós embuti-
mos em nossos movimentos e conversas com a finalidade de convenc-
er altos valores de sobrevivência e reprodução. As pessoas confiam 
nessas emoções relacionadas a valor para tomarem decisões sociais 
como se elas excluíssem os perdedores, alinham-se com ganhadores, 
e procuram por um par.

Clarividência Essa é sua intuição, sua calibração, e 
sua inteligência social. 

Clarividência inclui percepção apurada, resposta melhorada, e conhe-
cimento aumentado, resultantes de estudo e tempo em campo. Isso é 
como sua habilidade física para saber o que as pessoas estão sentindo, 
para saber da agenda delas, e para ler os sinais da matrix social. Em 
breve, nada mais sobre interações sociais é confuso – pelo contrário, 
tudo se torna óbvio para você.
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vê-la como ela realmente é, e que você a aceita e a aprecia por que 
ela é. Isso inclui o poder de gerar confiança, então ela sente como 
se estivesse conversando com um velho amigo, causando nela me-
canismos de interrupção para ficar dormente. Esse é o poder para 
criar “quadro compartilhado” entre seu alvo e você, e criar o senti-
mento de incrível conexão entre você e seu alvo.

lente ao “Truque Mental Jedi.” Entre outras táticas, nós usamos teoria 
de grupo para manipular logísticas, controle de quadro para contro-
lar conversas, teoria de violação para aplicar pressão social, e micro 
calibração para ganhar complacência através do processo condicio-
nado.

vibrações de outras pessoas. As vibrações delas não nos tocam, mas 
passam através como um fantasma. Isso não apenas dá poder in-
teriormente, de ser inatingível por qualquer coisa que cruza nosso 
caminho, mas isso também irradia uma certa força emocional, au-
mentando nosso valor.

vibrações, para aumentar a “temperatura de compra delas” e elevar 
a prova social de grupos inteiros. Nós usamos entrega, humor, es-
tórias, mordidas de som, peacocking, e muitas outras táticas para 
realizar isso. A Chama é nossa força de vibração. Quando sua chama 
está brilhando forte, as pessoas vão virar sua atenção para você, e 
elas vão ser cativadas pelo poder do seu carisma.

O Espelho

Controle Mental

O Fantasma

A Chama

Isso é conexão profunda - o poder de faz-
er o seu alvo sentir como se você pudesse

Controle Mental dos artis-
tas venusianos é equiva-

O Fantasma é nossa habilidade de 
ser emocionalmente imprevisível a

A Chama é nossa habilidade de emociona-
lmente estimular outras pessoas através de

AS ARTES VENUSIANAS
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A NATUREZA DA REALIDADE PESSOAL

C
om o tempo, animais morrem – e seus genes morrem 
com eles. Só a reprodução – sexo – permite aos genes 
uma esperança de escapar da morte.
 Aqueles animais que são menos capazes de se man-
terem vivos ou ter sexo – isto é, menos capazes de sobre-
viverem e reproduzirem – terão então uma tendência a 

serem retirados da piscina genética com o tempo.
 Enquanto isso os animais que permanecem a passar seus 
genes são aqueles que são melhores programados para fazer isso 
(relativo ao seu meio ambiente). Eles sobreviveram e reproduziram 
bem o suficiente de forma que seus genes ainda estão vivos e so-
brevivendo hoje. Assim pode-se dizer que a programação genética 
de alguns animais tem melhores valores de Sobrevivência e Re-
produção.
 Os melhores genes se espalharão mais rápido através da pi-
scina genética através de mecanismos de recombinação sexual. Cada 
piscina genética, assim, é calibrada para seu meio ambiente com o 
tempo. Os melhores genes são espalhados mais rapidamente através 
de sexo, e os piores genes são retirados pela morte e celibato.
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 De fato, a maioria é retirada, periodicamente – muitas espécies 
que existiram na Terra já foram extintas.

 Valor é Sexualmente Atraente

 Segue que certos animais vão aumentar a aptidão genética de seus 
descendentes se eles tenderem a sentirem mais atração sexual por 
membros do sexo oposto que tem maiores valores de sobrevivência e 
reprodução (em vez de sentirem atração por aqueles de baixo valor), 
por que isso aumenta a probabilidade que seus descendentes terão 
de herdar características de valor alto de seus companheiros atraentes.
 Assim com o tempo, animais que tiveram sucesso em passar seus 
genes tendem a serem aqueles que se sentiram sexualmente atraídos 
pelo sexo oposto que tinham os valores mais altos de sobrevivência e 
reprodução.
 Conseqüentemente, essa característica psicológica, a tendência 
em ser sexualmente atraído por aqueles do sexo oposto com o valor 
de “S & R” mais alto, propagaram pela piscina genética e estão con-
osco até hoje.
 Ainda está com toda espécie animal, com variações e numero-
sas expressões devido às pressões ambientais únicas encontradas pelas 
estratégias de acasalamento de cada espécie com sua evolução.
 Como o mecanismo de sexo permite aos genes se recombina-
rem com outros genes em novas variações, os genes com maior valor 
– aqueles que sobrevivem e reproduzem de maneira mais eficiente 
– vão eventualmente “chegar ao topo” com o tempo. Enquanto isso, 
indivíduos com baixo – S & R – valor vão acabar com parceiros com 
baixo S & R valor ou poderão até serem retirados da piscina genética 
inteiramente.
 Esse mecanismo permite as populações a se adaptarem a 
se mudarem de ambientes. Afinal de contas, “S & R” valores, por 
definição, mudam com o ambiente com o tempo.
 Tudo isso são verdades dos humanos. Pessoas são programa 
das para sobreviverem e reproduzirem. Pessoas são sexualmente
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atraídas por valores de sobrevivência e reprodução. Todos nós viemos 
de uma longa linhagem de ancestrais que sobreviveram e tiveram 
sexo. Alguns foram capazes de se acasalarem com parceiros mais 
atraentes do que outros – e isto ainda é o caso.
 Mystery: De fato, atração é um circuito de julgamento de valores 
de sobrevivência e reprodução. Isso não é brilhante? 

 Valor é Transmitido Por Várias Pistas
 
 Há certas características que representam valores de sobrevivência e 
reprodução para os humanos hoje em dia. Por exemplo, saúde e si-
metria física, status, inteligência, carisma, etc. Essas são características 
consideradas universalmente sexualmente atraentes.Essas caracter-
ísticas são transmitidas para o sexo oposto através de vários visuais, 
comportamento, e pistas sociais foram provados consistentes através 
de dezenas de culturas diferentes. ¹
 Há certas pistas sexuais específicas do gênero, por exemplo:
 Homens procuram por: beleza e juventude, relação de quadril 
para cintura, qualidades de educação, fidelidade, e por ai vai.
 Mulheres procuram por: porte físico e status social, altura, con-
fiança e ambição, recursos e o potencial para recursos, e por ai vai.
 Algumas pistas se diferem em ênfase baseadas no gênero. Por 
exemplo, mulheres tendem a responder mais a pistas comportamen-
tais (selecionam mais por valores de sobrevivência dos homens) con-
siderando que homens tendem a responder mais as pistas visuais (se-
lecionam mais por valores de reprodução das mulheres.)
 Um entendimento disso, uma das fundamentais desvantagens 
das mulheres, e que leva mais tempo para a mulher determinar com 
precisão um valor de sobrevivência do homem para ela. A mulher pre-
cisa de mais tempo para colher informações sobre o homem através 
da observação de seu comportamento, considerando que um homem 
pode razoavelmente deduzir muito sobre o valor de reprodução de 
uma mulher simplesmente a olhando.

 ¹ David M. Buss, 
The Evolution of Desire
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 Homens e mulheres desenvolveram estratégias de acasalamen-
to distintas para melhor alcançarem seus respectivos desejos – suas 
preferências de acasalamento. Essas preferências de acasalamento re-
fletem em como o valor era transmitido no ambiente ancestral e ele 
continua amoldado em como romance e sexualidade operam hoje em 
dia.
 O que exatamente são as preferências que tiveram mais sucesso 
através das grandes populações, através de centenas e milhares, ou até 
milhões de anos? Quais as pistas nossos ancestrais descobriram ser as 
melhores para demonstrar valor?
 O primeiro (e melhor) exemplo de um interruptor de atração 
é a pré-seleção. Se uma mulher nota que outras mulheres já estão 
atraídas por certo homem, então ela também tendera a se sentir mais 
atraída a ele como um resultado de sua pré-seleção por outras mul-
heres.
 Em interações sociais nós temos notado o quão poderoso isso 
pode ser. Um artista venusiano com uma mulher no seu braço pode 
começar novas conversas com grupos de pessoas, e enganchar esses 
grupos com muito mais facilidade do que se ele estivesse agindo soz-
inho. E se ele tiver duas mulheres com ele, então outras mulheres na 
avenida vão caminhar até ele e iniciar uma conversa com ele. Elas vão 
usar padrões simples como, “Oi, qual o seu nome?” ou “Eu não gosto 
do cordão que você está usando” ou “Com licença, você conhece al-
gum legal para ir por aqui?”
 Esses são indicadores de interesse óbvios, ou IOIs. Jogue suas 
cartas corretamente e você poderá ter sexo com ela, talvez até hoje à 
noite. Mas então, por que você se importa? Você já está saindo com 
duas mulheres.
 Isso incita a pergunta: Porque isso acontece?
 Pré-seleção. Comportamento de cópia de companheiro é en-
contrado em muitas espécies diferentes e é de fato um método muito 
eficiente para ajudar as fêmeas a determinar valor. Afinal de contas, as 
outras fêmeas já fizeram o trabalho e investiram tempo acessando 
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o valor do macho. A presença delas e interesse é um 
preciso indicador do valor dele que outra mulher pode 
agora “deduzir por si só.” Isso permite que ela economize 
muito tempo e esforço.
 Ela não está consciente disso tudo, é claro. Ela ap-
enas se sente atraída ao homem que tem outras garotas. 
Através de uma escolha não consciente dela, ela se sen-
tirá sexualmente atraída. 
 Não é culpa dela, é um instinto herdado.
 Ela pode nem estar atenta a isso. Ou ela pode 
ponderar o sentimento, discutir isso com suas amigas, ou 
talvez racionalizar alguma interpretação para incorporar 
no seu sistema de convicção. Isso não importa, enquanto 
seu sentimento for influenciado e sua aptidão genética 
for sistematicamente melhorada pela existência do botão 
de atração pré-seleção.
 Atração não é uma escolha. Nós nos sentimos 
sexualmente atraídos por certas mulheres (as quentes), 
e nós não temos escolha sobre isso, e similarmente, mul-
heres não têm escolha quando, e para quem elas sentem 
atração. Isso simplesmente acontece.
 Elas nem necessariamente tem algum grande con-
hecimento sobre os sistemas motivacionais que estão 
controlando seus comportamentos. Se você perguntar a elas, elas 
vão consultar suas opiniões, sua programação cultural, seus amigos, 
sua leitura astrológica, ou qualquer coisa.
 Com o tempo, pré-seleção se tornou um indicador suficiente 
da atual presença de valor que os processos de recombinação sexual 
o comportamento de cópia de parceiro para propagar por toda a 
população. Fêmeas humanas entre toda a população humana é ag-
ora atraída por pré-seleção como resultado disso – e essa é apenas 
uma das muitas pistas de atração que as mulheres respondem.
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 Isso é um conceito muito importante. A atração sexual que 
pode ser gerada através de pistas sociais como pré-seleção é em 
grande parte o que faz o jogo possível.

Pessoas são programadas para formarem alinhamentos sociais. Nós 
nos alinhamos com outras pessoas quando isso aumenta nossa 
probabilidade de sobreviver e reproduzir.
 Pessoas não julgam o valor de outra pessoa diretamente. En-
tretanto, elas julgam como se seu próprio valor seria afetado 
com o alinhamento. Desse jeito, nós instintivamente (e geralmente 
subconscientemente), nós escolhemos a melhor pessoa para nos 
alinharmos.
 Isso significa que embora valores de sobrevivência e re-
produção tenham certos padrões absolutos, ele é sempre julgado 
em bases relativas. Existe um diferencial de valores. Em outras pala-
vras, eu realmente só me importo com o seu valor quando ele poten-
cialmente afeta o meu valor. Um homem rico que é meu chefe pode 
representar um significante valor de sobrevivência para mim, con-
siderando que um mendigo na rua oferece a mim nenhum valor de 
sobrevivência. Minha programação evolucionária é modelada para 
me motivar a me alinhar com o homem rico por propósitos de so-
brevivência ao invés do mendigo. Um julgamento de valor foi feito.2
 Nossa programação básica de valor é penetrante e na maio-
ria das vezes ocorre abaixo de nosso consciente. Nossos cérebros 
estão constantemente engajados em um processo de deletação, 
distorção, generalização e filtração de informações. E ainda, simul-
taneamente, nossa atenção, nossos pensamentos, nossas emoções 
e racionalizações parecem enfocar precisamente nessas coisas que, 
estatisticamente, representam o melhor impacto potencial na nossa 
sobrevivência e reprodução.
 O mesmo mecanismo se estende até as nossas memórias, 

ALINHAMENTOS SOCIAIS
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que dão prioridade básica a intensidade dos sentimentos. Emoções 
parecem servir como uma poderosa influencia não apenas em nos-
so comportamento, mas também no processo de aprendizagem. 
Emoções mais intensas geram emoções super prioritárias. Se você 
já experimentou uma dor muito forte na sua juventude (como uma 
queimadura ou uma rejeição romântica) então você ainda provavel-
mente se lembra dessa experiência melhor que outras experiências 
da sua infância.

Inteligência Social é Uma Forma de Valor

 Inteligência social é uma forma de valor. Aqueles que são capazes 
de julgar valores com maior precisão vão estar mais bem equipados 
para assegurar alinhamentos benéficos.
 Assim, nossa inteligência social – nossa habilidade de sentir a 
vibração, de julgar valores relativos, de ler dinâmicas de grupo, etc – 
é também um componente no nosso próprio valor, por que isso nos 
da uma vantagem na competição. Simplesmente aceite, se você tem 
melhores habilidades sociais, então você tem melhores valores de 
sobrevivência e reprodução.
 Uma grande parte de nossa habilidade para julgar valores rel-
ativos vem de nossa sensibilidade para perceber as pistas sociais que 
estão acontecendo ao nosso redor.
 Por exemplo, aquela mulher que observou a pista social de 
pré-seleção, e achou isso sexualmente atraente, passou seus genes 
de forma mais eficiente do que outras mulheres. A propensão dela 
em reconhecer e responder a um indicador preciso ajudou-a a ad-
quirir parceiros de valor maior.
 Enquanto isso, homens não são atraídos por pré-seleção por 
que esse tipo de informação, enquanto é utilizável para mulheres, 
possui muito menos utilidade para os homens. Homens podem 
acessar uma grande informação a respeito do valor de uma mul-
her simplesmente olhando para ela, então nunca houve nenhuma 
pressão evolucionária para os homens para adotar comportamentos 
de cópia de companheiro. 
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 Entretanto, homens desenvolveram preferências para indica-
dores de juventude, saúde, fertilidade, simetria, e fidelidade, entre 
outras coisas. Pode ser generalizado que os homens são atraídos por 
aparências e as mulheres são atraídas pelo jogo, mas é claro que isso 
não é dogmático, como verdades pretas e brancas. Bem, nós esta-
mos falando em termos de tendências e porcentagens. O jogo atual 
é muito mais complexo que qualquer outro modelo.

União de Pares e Risco de Investimento

 Pessoas formam alinhamentos sexuais, também conhecidos como 
união de pares, que envolve investimentos significantes em tempo e 
energia. Como qualquer outro investimento, custos de risco e opor-
tunidade devem ser levados em consideração.
 A atratividade de um parceiro em potencial é só um dos fa-
tores de alinhamento sexual. Por exemplo, uma mulher que atrai um 
homem sexualmente, mas não consegue mante-lo, está em desvan-
tagem comparada a uma mulher que consegue atrair e manter um 
homem. Qual das fêmeas terá mais sucesso evolucionário? A que 
está mais bem adaptada a escolher e preservar seus investimentos.
 Quando está selecionando seu parceiro, a uma possibilidade 
de que, enquanto um possível parceiro tem um alto valor relativo, 
esse pretendente também representa um significante alto risco de 
investimento. Um diferencial de valor maior pode também indicar 
um risco maior. Provavelmente ela está “jogando fora do time dela” 
e precisa baixar seus estandartes.
 Ela precisa levar esse risco de investimento em conta. Um 
homem pode estar querendo dormir com ela, mas isso não que dizer 
que ele vai assumir a responsabilidade. Vale a pena o risco de ficar 
grávida?
 Em muitos casos, a programação dela está também calculan-
do subconscientemente se vale a pena correr o risco de infidelidade. 
Ela pode tirar proveito de alguns riscos em alguns casos, mas em 
outros não.  Toda hora a estratégia inconsciente de acasalamento

A atratividade de 
um parceiro em po-

tencial é só um dos 
fatores de 

alinhamento sexual
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dela vai calcular o risco potencial contra as potenciais recompensas, 
baseadas nas circunstancias atuais.
 Ambos os gêneros ocasionalmente “perdem” e cometem infi-
delidade. Naturalmente, eles têm diferentes estratégias internas para 
fazer isso.
 A estratégia feminina, grosseiramente super simplificada, 
é preferir um relacionamento monogâmico de longa duração com 
o macho com o maior valor que ela pode firmar um compromisso. 
Ela vai ser muito apegada a esse macho. Uma vez que ela acessou o 
valor dele (a proteção dele, os recursos dele, os status dele, os genes 
dele, etc) a estratégia de infidelidade dela é obter genes de alto valor 
em casos onde as emoções dela indicam-na que isso vale à pena.
 Mulheres estão mais propensas a trair durante alguns poucos 
dias de cada mês quando elas estão também mais propensas a con-
ceber.3 Durante esse mesmo período de tempo, mulheres preferem 
traços mais masculinos do que no restante do mês.

“Ele realmente me ama?”

 Quando ela está escolhendo se acasalar com um homem, e se 
confia nele o suficiente para ter sexo, mulheres levam em considera-
ção a risco de investimento assim como o valor relativo. Muitos fa-
tores estão envolvidos e há uma significante diferença de gênero em 
como essas decisões são tomadas. Como exatamente essas decisões 
são tomadas?

EMOÇÕES

O comportamento humano é apenas parcialmente racional. Em um 
nível mais profundo, o comportamento humano é emocional. As-
sim como nossa racionalidade é uma tremenda ferramenta que nos 
ajuda a sobreviver, então nossas emoções são projetadas para nos 
proteger, para aumentar nossa probabilidade estatística de sobre-
viver e reproduzir.
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 Emoções podem ser classificadas como formas fisiológicas de 
prazer e dor que existem para nos ajudar a nos motivar, assim como 
formas físicas de prazer e dor servem para influenciar nossos com-
portamentos. Em muitos casos onde o valor de sobrevivência está 
em jogo, emoções permitem reações rápidas e fortes, e na maioria 
das vezes nos beneficia naquelas situações onde o pensamento ra-
cional é muito lento e impraticável.
 Se há indicadores no seu ambiente sinalizando que seus va-
lores de S & R são potencialmente afetados, então você vai sentir 
isso. Você vai experimentar isso tão certamente quanto você sentiria 
uma chama quente na sua mão, ou tão certamente quanto o praz-
er que você sentiria se comece a mais deliciosa das comidas. Suas 
emoções são projetadas para motivar você – para te recompensar 
ou para te punir – através de seus sentimentos. Sentimentos servem 
para influenciar e compelir nossos comportamentos.
 É por isso que muito dos nossos cálculos de valores ocor-
rem em um nível de experiência. Nós não decidimos sentir atração 
por uma garota quente. Entretanto, nós instantaneamente a deseja-
mos quando ela entra na sala. Nós sentimos isso. E reciprocamente, 
qualquer um que já experimentou a dor de uma separação também 
sabe que, embora possa só ser dor psicológica, essa dor ainda é real.

O Engano Menos Caro 

 Nós operamos em um certo e modificável ambiente, que acessa 
apenas a informações imperfeitas. As pistas que nós percebemos 
através de nossos sentidos não são realmente perfeitas; elas são ap-
enas “mais ou menos” precisas. Até a melhor estratégia é passível de 
resultar em erros. Até aqueles que sobreviveram e reproduziram com 
sucesso vão continuar cometendo ocasionais erros. A única pergunta 
é qual erro é menos caro em longo prazo? Que erros são estatistica-
mente os menos caros através da grande população com um grande 
espaço de tempo?4
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 Por exemplo, em ambientes ancestrais, havia um verdadeiro 
risco em se aproximar de mulheres. Entre outros perigos, os homens 
arriscavam suas vidas nas mãos de rivais ciumentos. Algum grau 
de perigo a saúde era perfeitamente existente. Ao se aproximar, o 
homem arriscava seu valor de sobrevivência nas mãos de rivais ci-
umentos, mas se ele errasse na precaução, então ele arriscava seu 
valor de reprodução através do celibato. Nossa programação emo-
cional equilibra essas pressões conflitantes para nos ajudar a com-
eter estatisticamente o erro menos caro. 
 Nossa psicologia é ocupada com uma grande variedade de 
emoções e padrões comportamentais que foram moldados pelas 
pressões evolucionarias.
 Isso é importante por que, em longo prazo, emoções e com-
portamentos que parecem ser irracionais ou “errados” continuarão 
sendo menos caros que alternativas extintas. As emoções e com-
portamentos que nós temos são aquelas que persistiram através da 
evolução do tempo quando outras estratégias falharam.5

Emoções não são um Deus

 Emoções são apenas um sistema guia útil. Elas não nos dão infor-
mações divinas. Porém, elas se desenvolveram para nos dar, esta-
tisticamente, a melhor chance de sobreviver e reproduzir (dado um 
conjunto de pistas defeituosas, através da população, com o longo 
período de tempo.)
 Por exemplo, mulheres são atraídas pelos homens com o 
maior valor em seus círculos sociais. Geralmente essa é a melhor 
estratégia. Mas ocasionalmente essa estratégia resulta em mudanças 
de humor tipo o fenômeno onde o gerente de um bar noturno dor-
me com todas as garçonetes. Obviamente a programação emocional 
das garçonetes cometeu um engano nesse caso – ela esta dormindo 
com um gerente da Denny – mas através do longo tempo, através 
de toda a população, essa programação ainda dá à mulher a melhor 
probabilidade estatística de acasalamento com um macho de alto 
valor.
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 Emoções não são o Oráculo. Elas não são o Profeta. Elas são 
simplesmente indicadores úteis.
 Geralmente uma emoção vai ser ativada baseada em pistas do 
seu ambiente até se você não estiver ciente da pista que ativou isso. 
Por exemplo, você já teve a estranha sensação como se sua namo-
rada estivesse traindo você? Estudos mostraram que ciúme tende a 
ativar com 90% de precisão. Isso é um indicador que vale a pena ser 
levado em conta.6
 Isso também significa que nos outros 10% do tempo, o ciúme 
errou e está “mentindo” para você. Esse é um bom exemplo de erro 
de evolução no lado da precaução fazendo o erro menos caro. Além 
do mais, comportamento ligeiramente muito ciumento vai conferir 
uma maior probabilidade de sucesso em reproduzir do que um com-
portamento ligeiramente pouco ciumento, (através do longo tempo 
e através da grande população.)

Emoções Tribais em um Mundo Em Mudança

 Adaptações sociais acontecem mais rápidas do que adaptações 
genéticas, e apenas fortes mudanças de longo prazo são codifica-
das geneticamente. Nossas emoções, e os comportamentos que elas 
causam, são as melhores adaptadas para um ambiente tribal que não 
existe mais.
 Por exemplo, mesmo através da moderna tecnologia que nos 
permite curtir sexo quase nenhum risco de gravidez, as emoções 
das mulheres ainda tendem a reagir à primeira vez como se esse 
evento fosse comparado em nível de importância a própria gravidez. 
O momento logo antes do sexo, quando uma mulher sente a maior 
ansiedade, é o momento que ela vai, historicamente, assumir o maior 
risco.
 O mesmo tipo de ansiedade é uma realidade para os homens 
também Hoje em dia, nós sabemos logicamente que podemos ser 
rejeitados por qualquer mulher em um bar e você provavelmente 
nunca mais vai as ver. Não a nada para se embaraçar. Sua Pré-seleção 
não é comprometida. Além disso, sua segurança física está
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racionalmente assegurada – você não será assassinado ou algo do 
tipo por nenhum namorado ciumento enquanto estiver praticando 
o jogo.
 Mesmo assim os homens ainda sentem ansiedade de aproxi-
mação antes de abrir um grupo. O grande momento em que o 
homem ancestral encarava o maior risco para sua sobrevivência e 
reprodução – durante a aproximação – é precisamente o momento 
em que os homens sentem a maior ansiedade hoje em dia.
 É interessante interpretar respostas emocionais baseado em o 
quão útil essas respostas seriam em um ambiente tribal.

Emoções Julgam Valor e Modificam Comportamento 
 
 Emoções servem a muitas funções. Uma pessoa pode as imaginar 
simplesmente como circuitos na cabeça que fazem julgamento de 
valor e ai, sempre que é apropriado, motiva comportamentos através 
de sensações emocionais de prazer e dor.
 Há também uma antecipação do prazer e do medo da dor. De 
novo, esses sentimentos existem com o propósito de motivar com-
portamentos específicos que vão tornar maiores minhas chances de 
sobreviver e reproduzir.
 Diferencial de valores e risco de investimento são calcula-
dos continuamente em um nível emocional.
 Por exemplo, uma mulher teve sexo com um homem muito 
atraente. Ela sente que ele é muito mais atraente do que ela, e ela 
acredita que ela não será capaz de mante-lo em um relacionamento 
de longo prazo. Segue que ela possui uma programação emocio-
nal que faz ela se sentir simultaneamente bem por ter conseguido 
um parceiro atraente (diferencial de valor), é mal por não ser ca-
paz de manter o parceiro (risco de investimento.) Ela sente as duas 
emoções, e ambas estão corretas.
 Isso significa que é normal ter um conflito emocional. Emoções 
diferentes têm julgamentos de valor diferentes, julgamento de amea-
ça, e propósitos motivacionais. Timidez protege a nossa sobrevivên-
cia nos motivando a evitar estranhos, potencialmente

Emoções diferentes
têm julgamentos
de valor difrerentes,
julgamento de ameaça,
e propósitos
motivacionais.
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pessoas perigosas. Solidão protege a nossa reprodução nos fazendo 
sair de casa e conhecer garotas. Ciúmes protegem nosso investimen-
to de acasalamento nos motivando a ter comportamento de prote-
ger nosso par. Os comportamentos vigilantes e violentos motivados 
pelo ciúme são vistos com maus olhos na sociedade atual, mas essa 
programação foi a que sobreviveu e reproduziu enquanto outras 
foram extintas, mas por quê? 
 Quando você se sente sozinho e tímido ao mesmo tempo, 
você sente um conflito na motivação. Estaria uma dessas emoções 
errada? Não, elas estão ambas corretas. Aquelas pessoas que se sen-
tiam sozinhas, mas não eram tão tímidas, ou tímidas, mas não tão 
sozinhas, tenderam a falhar em passar seus genes.
 Assim como dor física faz as pessoas andarem pelo mundo 
evitando coisas ruins, então a dor emocional nos motiva no mesmo 
sentido.
 Falando biologicamente, não há nenhum profundo significa-
do para felicidade ou sofrimento – nós simplesmente sentimos essas 
emoções por que elas aumentam nossa probabilidade de sobreviver 
adicionando incentivos que motivam nosso comportamento.
 Metaforicamente, emoções são basicamente a formula para 
modificações comportamentais através de punição e recompensa. O 
mesmo pode ser mostrado como verdade por basicamente qualquer 
emoção, uma vez interpretada através da complexa rede de pistas 
sociais e sexuais, pressões evolucionárias, instintos de sobrevivência 
e reprodução, e por ai vai.

Uma Nota Filosófica 

 Concernindo o mais profundo significado na vida que as pessoas 
perseguem através da filosofia e religião, eu não reclamo que não há 
nenhum significado para ser achado. Entretanto, eu digo que se esse 
significado existe, não é para ser encontrado em nossas emoções.
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 Procurar por um significado profundo através da emoção se-
ria como procurar por um significado profundo através de dor ou 
prazer. Eles são apenas motivadores moldados para nos ajudar a so-
breviver e reproduzir.
 Emoções acrescentam incrível riqueza, profundidade e cora 
nossa experiência, mas o significado religioso e filosófico mais pro-
fundo da vida e do universo deve ser encontrado em outro lugar. 
Emoção não é Deus.

Resposta Social pode causar sentimentos de
Validação ou Invalidação

 Nossas emoções sempre julgam nosso próprio valor, e nos dão sen-
timentos de validação ou invalidação – baseada no nosso próprio 
senso de valor e pistas sociais de aceitação ou rejeição que nós 
recebemos dos outros. Nós somos animais sociais.
 Nós somos sensíveis a validação social por que nossas própri-
as mudanças de sobrevivência e reprodução são muito influenciadas 
por nossos alinhamentos sociais. Se pessoas de autovalor desejam 
fazer alinhamento comigo, então eu vou-me sentir mais validado. 
Se eles me rejeitarem, então eu vou-me sentir mais invalidado. Nós 
percebemos validação como “aceitação/prazer” e invalidação como 
“rejeição/dor” e esses sentimentos promovem nossa sobrevivência e 
reprodução.
 Resposta social positiva é um sentimento bom e resposta so-
cial negativa é um sentimento ruim. Por exemplo, se eu pegar uma 
merda no chão na frente de todos num lugar lotado, eu vou ime-
diatamente receber resposta social negativa. Como conseqüência 
disso eu vou sentir sentimentos ruins. Esse sentimento intenso faz 
com que eu crie uma intensa memória. Agora é menos provável de 
pegar merda no chão no futuro. Meu comportamento foi assim, 
modificado pelas minhas emoções, e como resultados disso, minhas 
interações sociais serão mais bem sucedidas no futuro. Meu valor de 
sobrevivência melhorou como resultado da resposta social.
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Reações Emocionais são Proporcionadas 
para o Diferencial de Valor

 Quanto melhor o potencial impacto para o meu próprio valor, 
melhor será a reação emocional que eu terei. Se alguém aponta 
uma arma no meu rosto, eu vou imediatamente sentir um turbilhão 
de emoções no meu corpo. Mas se uma criança apontar uma arma 
de brinquedo para mim eu não sinto nada. Por quê? Alguma parte 
do meu programa calculou o potencial impacto para o meu valor de 
sobrevivência e então ativou a emoção apropriada.
 Se uma mulher atraente me persegue, isso tem um maior val-
or para mim do que se uma mulher não atraente fizesse o mesmo. 
Se o meu chefe (o cara rico) reclama comigo, eu vou sentir algo no 
meu estomago – eu saberei que simplesmente me ferrei. Mas se um  
mendigo reclamar comigo, não vou sentir nada.
 Pessoas geralmente sentem emoções mais fortes em respos-
ta as respostas sociais daqueles com maior valor. As mulheres mais 
atraentes tendem a causar nos homens emoções mais intensas.
 Como então as pessoas poderiam determinar por quem elas 
se sentem atraídas num primeiro momento, se elas não sentissem at-
ração? Aceitação de uma mulher atraente é mais prazerosa, ela ainda 
causa mais ansiedade – por que alguma parte da nossa programa-
ção decidiu que ela é mais importante. As pessoas vão reagir a ela, 
elas vão tentar impressioná-la mais, e eles vão tentar “não estragar 
tudo”.
 Ela sente essa vibração (isso é obvio), e o frame – que isso 
constrói é de que ela deve ser a pessoa com maior valor. Depois de 
tudo, se eu estou reagindo mais a ela do que ela a mim, então eu 
devo estar sentindo emoções mais fortes do que ela está – e isso 
significa que eu a vejo com maior valor do que ela me vê.
 Meu valor baixo é assim telegrafado para ela – e para todos 
em volta – através de minhas reações emocionais. Pistas sutis no 
meu comportamento causam uma percepção geral do meu valor 
caindo.
 A pessoa mais reativa é a que no momento está com o valor 
relativo mais baixo.
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Desde que comportamentos emocionalmente reativos vão telegrafar 
valor menor, então podemos nós assumir que ser emocionalmente 
não reativo convencera valor maior?
 Em nossa experiência, isso é verdade – ser não reativo é 
uma poderosa maneira de convencer status e gerar atração.
 É claro que isso não significa que você deva agir sem emoção 
e como um robô. Isso apenas significa que você não deve ter mais 
nervosismo entre pessoas atraentes do que você teria entre qualquer 
outra pessoa. Assim, você é capaz de ser apenas você mesmo e agir 
como você agiria entre amigos próximos e familiares.
 Se sua sobrinha de dois anos diz “você é estúpido,” – você 
fica nervoso? Você tenta dar a resposta perfeita? Você se importa? 
O comentário passa por você sem te afetar, e você apenas ri e vai 
brincar com ela. Você não vai ficar lembrando-se dela falando isso 
e você não sentir Invalidação. Deve ser assim também com pessoas 
que você se sente atraído. Nós temos que nos treinar para sentir a 
mesma vibração com as pessoas.
 Quando as pessoas sentem que você não esta reagindo a elas, 
a vibração sentida por elas é como se você não as vise como grande 
ameaça, ou beneficio, para o seu próprio valor. Ao invés, você age de 
forma não reativa, com bom humor, e capas de interagir confortavel-
mente da mesma forma como você age com seus amigos de longa 
data. Essa vibração faz com que as pessoas te tratem como se você 
tivesse um status alto.
 O que significa quando as pessoas tratam você como se você 
tivesse status alto? Mulheres vão te achar mais atraente. Pessoas em 
geral vão ter mais reações emocionais por você e elas vão sentir mais 
validação ou invalidação baseada nas respostas que elas recebem de 
você. Pessoas vão estar mais concentradas em ganhar sua aprovação 
e vão querer evitar sua desaprovação. Pessoas vão

REAÇÃO E VALOR RELATIVO
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mudar suas opiniões e comportamentos mais facilmente para se ad-
equarem a você. As pessoas vão buscar rapport – conexão – com 
você, oferecer o valor delas, e vão tentar se alinhar com você. To-
dos esses comportamentos são indicadores de interesse – pistas que 
revelam a percepção de diferencial de valor subconsciente da pes-
soa.

A Matrix Social

 Se uma mulher se sente desqualificada ou tem baixa auto-estima, ela 
vai simplesmente desqualificar você, mesmo se ela gostar de você, 
por que ela honestamente não acredita que ela tem uma chance 
com você – então ela vai se sentir com algum valor esnobando você. 
É por isso que é bom mostrar interesse por alguém periodicamente, 
então elas se sentem qualificadas para continuar a interação com 
você. As pessoas necessitam sentir o senso de merecimento que é 
obtido quando elas são apreciadas.
 Quando uma pessoa está se sentindo invalida, ela é mais mo-
tivada a minimizar riscos de investimento, e é mais provável que ela 
esnobe pessoas. Ela vai estar sensível a respostas sociais negativas e 
vai se esforçar para evitar isso, assumindo que algo de errado está 
acontecendo com ela.
 No outro lado, pessoas de alto valor estão acostumadas a 
conseguir o que elas querem. Quando uma pessoa se sente mais 
validada, ela está mais disposta a fazer um empreendimento arrisca-
do para obter valor. Ela está mais confiante para fazer aproximações, 
mais confiante para avançar com movimentos, e mais confiante para 
se manter indo adiante. A pessoa não vai ser afetada por reações 
negativas e assim vai assumir que alguma coisa de errado deve estar 
acontecendo com a outra pessoa. 
 Tempo gasto praticando em campo (em clubes noturnos ou 
outros ambientes sociais) desenvolve intuição social, que vão indicar 
quando devemos demostrar desinteresse (gerando atração) e quan-
do devemos demonstrar interesse (fazendo elas se sentirem mais 
apreciadas).

As pessoas estão 
constantemente 
demonstrando 

alto e baixo valor 
relativo uns para 

os outros.
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 As pessoas estão constantemente demonstrando alto e baixo 
valor relativo uns para os outros. Pessoas estão constantemente in-
dicando interesse e desinteresse. As pessoas estão constantemente 
usando qualificadores e desqualificadores que validam ou invalidam 
outras pessoas.  
 A quantidade de validação trocada é proporcional a percep-
ção de diferencial de valor, que em troca é constantemente influen-
ciada por pistas sociais incluindo indicadores de interesse e desinter-
esse, demonstrações de alto e baixo valor, pressão social, 
e por ai vai.

 Em sua essência, amor romântico é valor-baseado. Considere 
esse exemplo: Imagine que você tem um filho com severos prob-
lemas de comportamento. Você se livraria de seu filho? Claro que 
não – isso seria antiético. Você seria julgado duramente por rejeitar 
seu próprio filho. O amor de um pai por um filho é incondicional e 
por boas razões evolucionarias.
 Agora imagine que você foi a um encontro com uma mulher 
com severos problemas de comportamento. Do nada a situação é 
revertida – as pessoas vão julgar você por estar com ela. Só um perd-
edor ficaria numa situação dessas. A sociedade diz que você tem a 
responsabilidade para com você de escolher parceiros românticos de 
alto valor. Qualquer coisa fora disso é considerada um sinal de baixa 
auto-estima.
 O amor romântico não tem desculpas e é inumano. Nós não 
apenas temos altos padrões que são mantidos por nossos próprios 
sentimentos, e nós não apenas estamos sob influencia de padrões 
culturais, mas nós também estamos fortemente concernidos, e forte-
mente sujeitos as opiniões de nossa família. Até aqueles que não 
se vêem como “influenciados” vão continuar a imaginar o que seus 
amigos estão pensando e como eles serão julgados socialmente 
baseado no valor relativo de seu parceiro romântico.

AMOR ROMÂNTICO É BASE DE VALOR

O amor romântico 
não tem desculpas e 
é inumano.
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“Homens que são descobertos tendo sexo com mulheres não
atraentes sofrem humilhação social. Eles perdem status e 
prestigioaos olhos das pessoas com igual valor e posição.”

 Imagine uma mulher muito feia, gorda, nojenta mulher. A não 
ser que você tenha um fetiche estremo, você não vai a achar atraente 
e você não vai ter interesse algum em transar com ela. Você se sente 
culpado por isso? Na verdade não... Você não tem nenhuma obriga-
ção para com ela. Ela é bruta, você não está interessado nela, e é isso 
e ponto – sem desculpas. De fato você se sente até orgulhoso de ter 
padrões elevados.
 Esse é exatamente o jeito que as mulheres se sentem na fr-
ente de homens com baixo valor de sobrevivência. Se uma mulher 
acha um homem não atraente, então é irrelevante para ela achar que 
ele é ou não um “cara legal”. Ele é um perdedor. Muitas mulheres não 
atraentes são pessoas legais também, mas você provavelmente não 
quer sair com uma. 
 Muitas pessoas são desse jeito. Nós só nos importamos com 
amor romântico em um primeiro momento por que nossas emoções 
nos compelem – e essas emoções são atraídas por valores de S & R.
 Deixe-nos entender de uma vez que atração sexual não é so-
bre ser um cara legal, é sobre mostrar a ela o quanto você se importa 
(no primeiro momento), não é sobre aceitar os caprichos dela, não 
é sobre tentar ganhar a aprovação dela, não é sobre fazer o que ela 
diz que quer, não é sobre gostar das coisas que ela diz que gosta, 
não é sobre implorar, jogando fora seu poder, pegar o telefone dela, 
sair com ela por um mês antes do sexo, tentar convencer ela logica-
mente, ou qualquer uma das outras concepções perdedoras sobre 
romance que são perpetuadas em nossa programação social pelos 
filmes de Hollywood, quadrinhos da Disney e mães bem intenciona-
das.

Romance e 
atração sexual é 
sobre convencer 

alto valor, 
e adicionar valor 
a suas interações 

sociais
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 Assim, romance e atração sexual é sobre convencer alto val-
or, e adicionar valor a suas interações sociais. É sobre calibrar seus 
comportamentos para indicar interesse e desinteresse no momento 
certo junto com as dinâmicas sociais de um ping-pong emocional 
que as pessoas jogam, desavisadas de como a própria programação 
emocional delas está influenciando seu comportamento em um nível 
fundamental. Isso também é sobre se conectar com pessoas em um 
profundo, mais compelido e genuíno nível que a maioria tende a 
experimentar em suas interações diárias.
 Isso é sobre o jogo.





2
C A P Í T U L O

C
ortejo é o período de tempo que vai des-
de quando você encontra uma mulher 
pela primeira vez, até o momento em 
que você inicia um relacionamento 
sexual com ela. Durante o cortejo, o 
Jogo progride através de uma es-

trutura fundamental de cinco localidades 
diferentes. São elas:

O local de encontro. Esse é um 
espaço social em que você encontra 
novas pessoas, como um bar ou um 
clube noturno, uma cafeteria, um 
shopping, uma festa, e por aí vai.

O(s) local(is) de “lock-in”. Esses 
são vários locais situados no próprio 
lugar de encontro, que permitem 
que você se mova e se posicione 
juntamente com o seu alvo.
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Por exemplo: sentar em uma mesa, escorar-se no bar ou numa 
pilastra, dançar com um grupo de amigos, etc.
O(s) local(is) de “bounce”. Esses são vários lugares em que você 
pode ir com seu alvo após ambos saírem do local de encontro, 
ou mesmo após vocês trocarem números de telefones, se en-
contrando no dia seguinte. Alguns exemplos são: um jantar de 
fim de noite, uma festa, a casa de um(a) amigo(a), um bar, uma 
restaurante japonês, um shopping, etc.
O local de “pull”. Esse é o local em que vocês podem potencial-
mente fazer sexo – geralmente, é a sua casa ou a dela.
E o isolamento. Quando você isola, você e o alvo vão juntos 
para algum lugar onde possam ter privacidade – geralmente, o 
quarto.

AS EMOÇÕES PRIMÁRIAS

 Existem várias emoções que as pessoas experimentam, e que 
vão muito além do alcance desse livro. Mas há algumas emoções 
primárias que você deve incutir na mente de uma mulher, a fim de 
iniciar um relacionamento sexual com ela.
 As emoções primárias são:

Interesse Quando as pessoas se sentem interessadas 
em você, elas lhe dão mais atenção. Por ex-

emplo, um maior número de pessoas irá virar e olhar para um artista 
venusiano quando ele está usando um peacock (vestindo roupas 
chamativas, etc). Desse modo, o peacock é uma ferramenta que faz 
as pessoas se sentirem interessadas e que as compele a lhe dar mais 
atenção.
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Vibe Vibe é a troca social de emoções. Nós somos capazes 
de sentir as emoções de outras pessoas a partir do mo-

mento em que interagimos com elas, e desse modo o grupo como 
um todo experimenta um grande compartilhamento de emoções, 
chamado de vibe. A chave para gerar uma boa vibe é ser estimulante 
e adicionar valor à própria vibe.
 Quando você chega em um grupo de pessoas, sua primeira 
meta deve ser estabelecer uma boa vibe com elas, contribuindo com 
bons sentimentos para a construção da vibe. A partir do momento 
em que o grupo genuinamente quiser que você fique e continue 
aquela vibe, você finalmente haverá “hookado”, dominado o set.

Atração A atração é uma emoção que responde aos 
valores de sobrevivência e reprodução. Ela 

nos motiva a nos aproximarmos de pessoas de alto valor. Quando 
nos sentimos atraídos por alguém, tentamos ganhar o interesse 
daquela pessoa e tentamos atraí-la de modo que ela também deseje 
uma aproximação. A atração nos leva a construir conexões e alianças 
com as pessoas que demonstrarem os maiores benefícios aos nossos 
próprios valores de sobrevivência e reprodução.

Conexão Não basta que uma mulher se sinta atraída 
por você. Ela também deve sentir uma con-

exão com você, e ela deve sentir que você, igualmente, tem uma 
conexão crescente com ela. Essa conexão/aproximação emocional 
também é conhecida como amor romântico. (Se você está familiar-
izado com o modelo M3 do nosso livro anterior, você pode pensar na 
conexão como todas as emoções das fases A3 e C1.)

Sedução Depois que todos os outros elementos emo-
cionais estiverem em seus devidos lugares, e 

vocês dois estiverem juntos e sozinhos em um local privado, então 
você pode começar a estimular a sexualidade dela. Mas cuidado: se 
você a estimular muito precocemente, ela pode sofrer de “remorso 
de compra”, um sentimento que a leva a evitar você no dia seguinte.
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É muito útil saber dosar as 
emoções de acordo com 
as diferentes localidades. 
A progressão emocional 
básica do Jogo se asse-
melha ao esquema acima.

 Vamos examinar cada uma das emoções primárias detalhada-
mente, começando com o interesse...

AS EMOÇÕES PRIMÁRIAS

 Intuitivamente, você provavelmente irá concordar que se as pessoas 
no seu grupo repentinamente se virassem e olhassem para alguma 
coisa próxima, você se sentiria compelido a também virar e dar uma 
olhada. Por quê? Porque você tem reações internas baseadas em 
estímulos sociais do seu ambiente.
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Nós chamamos isso de “social proof”  (“prova social”). Nossa pro -
gramação emocional é projetada para responder a estímulos soci-
ais. Quanto mais as pessoas lhe ouvirem, prestarem atenção a você 
e construírem uma boa vibe com você, mais social proof você terá 
como conseqüência. Pré-seleção também é uma forma de social 
proof.
 As pessoas notam você melhor quando você tem mais social 
proof. Social proof é estimulante para elas. Elas reagem mais a você.
 Essas reações são óbvias para todos. A programação emocio-
nal de todas as pessoas é projetada para focar nesses estímulos soci-
ais na hora de fazer julgamentos de valor S&R. Nossa programação 
emocional trabalha em tempo real para fazer as melhores decisões 
arriscadas, baseadas em indicadores confiáveis – é por isso que a 
social proof funciona.
 Nas Artes Venusianas, uma poderosa ferramenta para gerar 
social proof é a teoria de grupos. Teoria de grupos nos dá o poder 
de iniciar novas interações sociais, sozinhos, e dominar grupos in-
teiros, gerando uma conseqüente social proof.
 Outro método aclamado para gerar social proof é se agrupar 
a uma “comitiva”. Nós usamos nossas comitivas – nossos amigos 
divertidos, nossas garotas, todos rindo e dançando, tirando fotos, e 
por aí vai, para criar social proof no local de encontro.
 Ter uma boa noção de moda e um avatar bem projetado irá 
lhe garantir mais atenção e transmitir um valor maior. Pessoas que 
não se vestem bem provavelmente nem mesmo percebem o quão 
mal elas parecem para todo mundo.
 Seu avatar é a imagem que você projeta para a matriz social 
através de suas roupas, seu estilo, seus acessórios, seu cabelo, e por 
aí vai.
 Peacock é o uso de um avatar mais estimulante – um avatar 
chamativo. É uma maneira de sujeitar-se a uma constante pressão 
social [...]

Veja Influência, de Cialdini

Se você se agrupa a um grande 
grupo de pessoas, então você 
está errado. Veja o capítulo 
“How To Roll”.
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 Peacocking é a utilização de um avatar mais estimulante - um 
avatar para obter atenção. É um modo de sujeitar-se a constante 
pressão social e, assim, demonstrando valor em sua maneira, indica 
que você está acostumado com atenção.
Peacocking amplifica a resposta. Um cara com peacock que conversa 
com todos sera visto como alguém mais bacana do que um cara nor-
mal apenas sociavel, porém um cara com peacock sentado sozinho 
vai ser olhado como um perdedor do que um cara normal sentado 
sozinho. Em ambos os casos, o peacocking chamou mais a atenção 
e, portanto, amplificou a resposta.
 Nas Artes Venusianas, nós usamos o poder de nosso carisma 
pessoal para estimular emoções, capturar imaginações, provocar ri-
sadas, e “sintonizar vibe” juntos. Nós chamamos isso “a Chama”, e 
isto é o principal assunto deste livro. Brilhar sua chama é sobre adi-
cionar valor a suas interações sociais. Ao acrescentar valor, você 
chama as pessoas para sua esfera de influência, onde você pode 
transmitir a eles, valor S&R através de suas histórias, e você pode 
aproveitar sua prova social. 
 Chamar a atenção está sempre ligado à estimulação – movi-
mento, luz, som, e valor.
 As pessoas têm naturalmente mais interesse em valores S&R 
superiores, e isto é determinante para chamar atenção. Por exem-
plo, frequentemente os olhos de um homem descerão para olhar 
os seios de uma mulher ao falar com ela. Isto acontece automatica-
mente. Mesmo se ele não tiver intenções românticas, ele algumas 
vezes verificará consigo mesmo tendo que, conscientemente, trab-
alhar contra este impulso, para evitar vergonha. Sua mente tem um 
impulso pré-programado que força-o a direcionar seus olhos em di-
reção aos indicadores de replicação de valor. Isto não é interessante?
 Outro exemplo: Mais pessoas vão virar-se para olhar para Brad 
Pitt e Angelina Jolie, ao caminharem pela calçada, enquanto que me-
nos pessoas vão virar-se para olhar para um mendigo. Mais pessoas 
vão dirigir-se a olhar para um poderoso homem. Mais pessoas vão 
dirigir-se para olhar para uma mulher muito bonita. Atenção segue 
valor.

28



 Se você tiver valor S&R, então, mais pessoas olharão para 
você. Mas isso também funciona ao contrário! Se as pessoas estão 
olhando para você, então elas vão sentir que você deve ter o valor 
S&R. Esta é a razão pela qual lhe parece ter valor mais alto depois de 
você ter fechado12 em seu set.
 Isto é o porquê de que a manipulação da corte gera atração 
– todo mundo está olhando para você, então as mulheres percebem 
que você tem mais valor S&R.
 O olho esta também registrando movimento. Quando uma 
mulher se sente atraída por você, ela vai brincar com o cabelo dela 
inconscientemente. A evolucionária razão para isso é que o movi-
mento é mais provável de chamar a sua atenção para o cabelo dela, 
transmitindo-lhe a replicação de valor. Ela está programada para faz-
er isso. 
 Esta é a mesma razão na qual as mulheres dançam no clube - 
o movimento do corpo de uma mulher serve para chamar a atenção 
para ela, para que mais homens vejam sua replicação de valor. Este 
comportamento lhe dá mais opções de homens e, portanto, uma 
maior probabilidade estatística de alinhar com um companheiro de 
alto-valor. 
 Quando os flashes de uma câmera pisca nas proximidades, 
você olha? A maioria das pessoas olha, porque as luzes chamam 
atenção. Como um artista venusiano, o truque é não só usar os 
flashes como uma ferramenta para chamar atenção, mas também 
para organizar antecipadamente para que o maior valor possível seja 
exibido quando isso acontece.
 Por exemplo, se alguém tira uma foto de você enquanto você 
está de pé sozinho, o flash irá influenciar as pessoas próximas a olhar 
para você e vê-lo de pé sozinho, o que reduz o seu valor. Qual foi o 
ponto disto?
 Em outro exemplo, se os flashes revelam que você é um tiran-
do a foto, você poderia encontrar-se com status inferior em relação 
às pessoas que estão caracterizadas na foto. Quem quer isso?
 Atenção está também registrado para sons e barulhos. Por ex-
emplo, Mystery tem observado que, passado um grupo de mulheres,
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quando ele caminha, as suas vozes tender a ficar mais altas conforme 
ele passa. Se eles estão conscientes disto ou não, eles estão pro-
gramados para usar aumento no volume de forma a obter a atenção 
dos homens de alto valor.
 Um truque comum empregado por artistas Venusianos é sim-
plesmente falar mais alto que os outros homens quando se trata de 
competir pela atenção de uma mulher. A atenção dela irá ser chama-
da para a voz mais alta. Uma vez que ela está olhando para você ao 
invés dele, o outro homem vai se sentir muito mais como um estilo 
forçado, personalidade não genuína, causando-lhe o sentimento de 
perda.
 É possível perder o interesse. Porque as pessoas ao nosso 
redor estão programadas para dar atenção onde existe valor, nós 
temos evoluído as emoções que nos recompensam com bons senti-
mentos quando nós obtemos atenção. Isso ajuda a incentivar-nos a 
manter o nosso comportamento de alto valor.
Infelizmente, um efeito colateral desta recompensa emocional é 
que  isso nos motiva a procurar atenção para o interesse próprio. 
Quem tem filhos sabe que muitas vezes uma má atenção é melhor 
do que nenhuma atenção. 
 Não seja sugado para essa armadilha. A chave está em vir a 
se tornar como o tipo de pessoa que recebe muita atenção natural-
mente, portanto, não tomam cuidados, ao invés de se tornar como 
alguém que suplica atenção patologicamente e tenta duramente ob-
ter isso.
 Se os seus comportamentos vêm através de você como al-
guém que se esforça para ter atenção, então você irá se tornar um 
palhaço e seu valor irá acabar. Vestindo um terno de palhaço na ave-
nida você pode obter mais atenção, mas irá também diminuir o seu 
valor e torná-lo menos atraente para as mulheres. Não caia na ar-
madilha de ser um procurador-de-reações. Pessoas que necessitam 
de atenção ou aprovação de outras vão acabar como o palhaço de-
las. 
Você poderia perguntar então, qual é a diferença entre usar um terno 
de palhaço e peacocking?13
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13 -Boa pergunta! A resposta 
é que isto é óbvio uma vez 

que você está no campo, 
quais caras são os palhaços, 

e quais deles são os legais, 
peacocked, 

rock-star. Praticando o jogo 
torna isto intuitivo. 

Pense nisso como ter 
Clarividência.



 Vibe é a troca social de emoção. Nós vibramos juntos. Somos capaz-
es de sentir as emoções das outras pessoas quando nós interagimos 
com elas, e assim, o grupo experimenta uma emoção compartilhada, 
chamado vibe. 
 Uma vez que você iniciar uma conversa com um grupo de pes-
soas, a sua meta é “sintonizar” com eles, e ainda mais, para contribuir 
pro ativamente com bons sentimentos com aquela vibe. Quando as 
pessoas estão compartilhando bons momentos com você, e eles 
realmente sentem aquela vibe, então eles realmente querem que 
você fique e continue a interação. Isto significa que você tem alguma 
coisa que chamou a atenção do set (hookou).
 O importante para entender sobre a vibe, é que ela é real. 
Não, não é algum campo de força na área da física, mas é ainda mui-
to real no domínio social e da esfera emocional. Por exemplo, imag-
ine que você está tendo uma conversa e alguém descuidadosamente 
dá uma gafe, ele diz algo completamente ofensivo e desnecessário. 
Ele simplesmente envia descuidadosamente um sinal de emoções 
estranhas para a vibe. O que acontece? 
 Primeiro você sente uma emoção interior - uma dolorosa 
emoção de profunda indignação.
 Esta angústia, este sentimento de indignação interior, torna-
se então como um sinal enviado quando ele exterioriza-se para as 
outras pessoas através de sutilezas e nuances nas suas expressões 
faciais, na tonalidade da sua voz, e sua linguagem corporal. Este sinal 
enviado “sintoniza” fora de você, talvez como um olhar de indigna-
ção que passa através de seu rosto, revelando os seus sentimentos. 
 Entretanto, o infrator social – aquele que fez o comentário 
ofensivo em primeiro lugar - vê o seu olhar de indignação, e isso o 
faz sentir um embaraçado tormento. É evidente para você que ele 
está embaraçado, porque o sinal desagradável é claro em seu rosto 
e em seus maneirismos. Você sente isto interiormente, como uma 
dolorosa dor de pena, e que mostra em seu rosto. E assim por diante.

31

VIBE



32

 Interiormente, a vibe é sentida como uma agonia emocional. 
Mas, aparentemente, a vibe é um constante pingue-pongue de in-
dicadores sutis em nosso estilo de comportamento em público que 
revelam os nossos sentimentos, bem como induz sentimentos em 
outras pessoas. 
 A partir disso, é evidente que nós devemos esforçar para envi-
ar sinais para outras pessoas apenas para transmitir um maior valor e 
para induzir um forte estado de boa emoção. Desta forma, podemos 
gerar uma boa e útil vibe. 
 É também evidente que, quando outras pessoas enviarem 
sinais para nós, não devemos parecer reativos demais a eles. Afinal, 
sendo excessivamente reativo demonstra menor valor. 
Portanto, a idéia é a de não sermos excessivamente afetados pelas 
vibes dos outros, ser como um fantasma que não pode ser tocado, 
e simultaneamente, exercer uma vibe mais positiva e útil para outras 
pessoas, como uma Chama que os traz com o calor de seu carisma. 
 Nas Artes Venusianas, nós chamamos isto de “Zen of Cool”. 
Atingir este estado interiormente deveria ser a verdadeira razão pela 
qual você pratica o jogo. Ele é essencial para produzir exatamente 
as atitudes e comportamentos corretos que são os mais úteis ao in-
teragir com as mulheres. Já não existe qualquer necessidade de uma 
estrutura técnica, porque o “Zen of Cool” provoca o comportamento 
necessário para acontecer naturalmente e espontaneamente. 
 Além disso, há uma variedade de técnicas para a prática de 
como iniciar conversas em grupos de pessoas e partilhar boas vibes 
com elas. 
Veja as seções sobre estilos e maneiras de falar em público, humor e 
pequenos discursos para técnicas de jogo exterior para agregar valor 
a vibe.

Os elementos de uma Boa Vibe
 
Quando se trata de vibing, quais elementos são mais importantes 
para a pratica do artista venusiano?



Estilo e habilidade de falar em público – Linguagem corporal, 
tonalidade da voz e expressões faciais.
O Zen of Cool – uma atitude para experimentar interiormente e 
expressar exteriormente.
Adicionar valor – Use as habilidades de conversação deste livro 
para adicionar boas emoções para a vibe.

Curiosidade. Use círculos abertos, valores e desinteresse para 
despertar curiosidade.
Intriga. Mystery usa o seu discurso carismático e entusiasmado, 
desinteresse, e o artifício de seleção de assuntos para criar in-
triga. 
Tensão. Utilize desqualificadores, negs, roll-off, circuitos aber-
tos, dominação. 
Humor. Utilize absurdos de uma perspectiva DHV, vergonha, ab-
surdos, assumir um papel particular para representar um drama, 
despertar desejo ou curiosidade sem oferecer satisfação, técni-
cas macho alfa do grupo. 
Diversão. Diversão exige apenas uma atitude livre de preocupa-
ção, sem a pressão criativa normalmente associada com conver-
sação humorística e sagaz. Não há nenhuma desculpa para não 
ter uma atitude divertida. Sorria! 
Atração. Interruptores evolutivos de valor devem ser ativados 
para acionar essa emoção. 
Apreciação. Esta é a fase A3 do modelo M3. Nós agora inter-
pretamos isto como um dos parâmetros de ligação, pois é um 
indicador que as mulheres utilizam para determinar a sua dis-
ponibilidade para demonstrar valor, em vez de determinar seu 
valor S&R propriamente.
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As mulheres são especialmente incentivadas por esta progressão 
emocional:



Desafio. Observação dela. Controle de Frame dela. Teste de com-
placência dela. Armadilhas dela para pegar você. Pratique Isca-Fis-
gada-Puxada-Deixada
Conexão. Vários interruptores de ligação precisam ser lançados cui-
dadosamente em ordem para acionar essa emoção. Ver Apreciação 
acima. 
Excitação.
Medo da perda. Especialmente usando desinteresse e ciúme

Sua casa deve estar LIMPA e EM ORDEM. Isto é o que cria o SEN-
TIMENTO GOLF COURSE (Um grande trato de terras estabelecidas 
para o golfe. Também chamado golfe links). Algo mágico acontece 
quando você faz isso. 
Sua casa deve ser TOTALMENTE CHEIA de mobília para criar um sen-
so de luxo, aconchego e abundância. 

Sua casa deve EXCITAR OS SENTIMENTOS. 
      Luz 
 • Utilize luz ambiente em vez de luz direta. 
 • Por exemplo, um ponto a destacar em uma peça de arte, de 
   modo que a arte da peça em si torna-se uma fonte de luz em 
   vez de ter uma lâmpada brilhante diretamente em sua cara. 
 • Experimente luzes coloridas.

A Vibe na sua casa

Incluindo uma cozinha bem mobiliada, abastecida e limpa com 
abundância de comidas para refeições rápidas. 
Incluindo todas as bebidas que as pessoas possam beber, 
alcoólica e outras. 
Incluindo banheiros, armário de remédios, toalhas extras, tudo 
diferente. 



• Experimente as sombras ilumine as plantas.
• Veja filmes com o som desligado, como uma forma de olhar doce.
• Arrume um projetor e use visualização software de computador.
• Use velas. Por exemplo,imagine uma mesa de café, limpa com uma 
   vela larga e sozinha queimando no meio.
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Cheiro Muito importante

• Use algo cheiroso para limpar a mesa, lave a louça, aspire o tapete,varra   
  e esfregue o chão,acenda um incenso,tire o lixo, e não abra comida 
  estragada ou fume pela casa. O cheiro realmente afeta as pessoas.

Música

• Tenha uma ‘Playlist’ no seu Mp3 player, crie diferentes tipos.
• Explore a música de maneira completa, o máximo possível.
• Pergunte amantes da boa música, para experimentar.

Toque Especial

• Arrume móveis confortáveis e aconchegantes.
• Grande quantidade de cobertores agradáveis e travesseiros.
• Arrume um tapete que atraia as pessoas a tirarem seus sapatos.
• Brinquedos tais como massageadores, divertidos, etc.

Expressando SUA PERSONALIDADE.

• Arte - Deixe claro quais são suas paixões. Faça pessoas sentirem isso.           
Faça algo novo regularmente. Assim, você estata semrpe se divertindo.

• Plantas - Há um certo conforto e beleza nas plantas, principalmente 
as que você escolhe para seu quarto.

Se você não pode cuidar de uma
planta, você não pode cuidar
de uma mulher.

Mystery:14
14



 Atração é uma emoção que é despertada pela sobrevivência e 
demonstração de valor. Isso nos motiva a relacionarmos com pessoas 
de Alto valor S&R. Quando nós sentimos atraídos por alguém,nós 
tentamos ganhar o interesse dela, e tentar atrair-las para nós ai elas 
também vão desejar um relacionamento. Atração nos impulsiona 
a construir conexões e união com essas pessoas,daí,nós podemos 
aproveitar.
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‘’Atração não é 
uma escolha” 

- David DeAngelo
Dobrando seus encontros

ATRAÇÃO

‘’A evolução tem favorecido mulheres que preferem homens que 
possuam atributos que conceda lucros e que não gostem de ho-
mens que possui atributos que gerem custos’’.

   Mulheres são atraídas por sobrevivência e indicadores de valor. 
Especificamente elas vão responder a cada revelação que Indiquem:

1    Status social e relacionamentos
2    Bens e recursos
3    Beleza física
4    Altura
5    Força (emocional e física)
6    Energia física
7    Inteligência
8    Programação emocional saudável

 É importante ressaltar, que estes são os indicadores INICIAIS 
que elas observam, e não é necessariamente nesta ordem.

 O que é Programação emocional saudável? Porque emoções 
têm uma influência potente e tanta no comportamento, isso é cru-
cial a importância de mulheres que seleciona um parceiro que não é 
telegrafado com má programação.



 Mulheres observam nossos comportamentos,estilo para ga-
rantir que nós somos propriamente programados,porque a sobre-
vivência delas e essa descendência delas lucra por selecionar ma -
chos que revelam emoção,características pessoais tais como since-
ridade,comprometimento,bondade,ambição,protetor das pessoas
amadas e tal.
 Existem varios ‘INDICADORES FIÍSICOS’’ que indica a capacidade 
de sobrevivência, demonstração de características pessoais e valor. O 
programa emocional das mulheres é concebido, então quando ela 
detecta esses INDICADORES FISICOS, um sentimento de atração vai 
ser despertado dentro dela.
 Atração não é a única emoção. Isso é um grupo de emoções. 
Cada emoção ativada de preferências e representações da mulher 
um valor separado troca.
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“Cada Atributo Diferente Constituidos Em Um Valor Componente 
De Um Homen Para Uma Mulher Como Uma Parceira. Cada 
Preferencia Dela Atravessa Um Componente’’.

 Uma preferência da mulher para uma genética permite a ela 
caminhar para selecionar por saúde física. A preferência dela para 
uma conversa divertida  permite a ela selecionar por saúde e in-
teligência emocional. A preferência dela pra não reagir a compor-
tamentos permite a ela selecionar por alto status social e tal. Em 
todos os casos, a preferência dela por INDICADOR FISICO ajuda ela 
a selecionar por uma atual demonstração de valor e sobrevivência.
 Os INDICADORE FISICOS que uma mulher aprecia estão divi-
didos em três categorias: VISUAL (o jeito que você olha), COMPOR-
TAMENTO (o jeito que você age) e SOCIAL (o jeito que as pessoas 
agem com você).
 Por exemplo, se um cara é forte e boa pinta mais do que o 
normal, ele historicamente teria uma vantagem real de demonstra-
ção de sobrevivência portanto é esperado de que fêmea das espé-
cies desenvolveriam uma atração a isso. Características físicas espe-
cíficas tornaram-se sexualmente atraente.



 Essas são as Pistas Visuais para atração. 
 Semelhantemente, se um cara é mais inteligente e ambicioso 
do que o normal, novamente ele teria uma vantagem de sobrevivên-
cia e isso irradiaria através de seu comportamento. É esperado que 
as mulheres selecionariam através dessas dicas comportamentais. O 
uso de ‘micro calibração’ e contar história são bons exemplos de 
como o demonstrar seu estilo de comportamento  para que as mul-
heres achem você mais atraente.
 Finalmente, é de se esperar que as mulheres desenvolvam 
mais atração para qualquer um que transmita sinais sociais e vanta-
gem de sobrevivência. Pré-seleção é um bom exemplo disso, e teoria 
dos grupos utiliza isso demais.
 Quanto mais você mostrar valor S&R através do contato visual, 
comportamento, e pista social,mais atenção você vai receber,quanto 
mais mulheres na sua vibe e paquerar com você,mais elas vão te per-
seguir e mais abertas elas ficaram para você.38

Pistas Visuais

Aptidão Física e Saúde, altura, beleza física,força e idade (Idade 
se torna um indicador de recursos)

Moda e Aparência (indica inteligência social e status.)

The Zen of Cool. Irradiando uma confortável e carismática en-
ergia. Adicionando valor a conversação. Se tornando tanto um 
fantasma como uma chama em suas interações com outras pes-
soas.

Pistas de Comportamento

O propósito de estar escreven-
do este livro, foi amplamente 

reportado nas noticias da 
mídia que estudos tem confir-

mado que homens tem um Q.I
no normal 4 pontos maior do 

que   mulher. Inexatidão de 
política e  ostumário escândalo 

a parte, essa diferença na 
verdade parece de modo cor-

reto que se pode prever dado a  
ipótese que mulheres selecio-
nam homens baseado sexual-
mente na  nteligência mais do 
que homens selecionam pela 

mesma característica pessoal. 
Mulheres assim na verdade 

tem homens educados para ser 
mais inteligente baseado em 
suas próprias seleções de es-

tratégia sexual e seus próprios 
desejos.

Os indicadores de valor 
relatados por pistas visuais 
como, por exemplo, altura, 

atletismo e beleza são todos 
válidos e potentes para a 

atração funcionar,mas isso 
não é o objetivo desse livro.
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Todos os parâmetros de atração conhecidos são:

19



Desinteresse. Micro calibração, balanço de corpo, roll-
ofs, pequenos empurrões discretos, olhadas secretas, 
desqualificadores(NEGs) e mais.
Calibração Social ganha tempo no campo. Por exemplo, 
qualquer exibição de BOAS MANEIRAS ou discrição VAI DES-
PERTAR ATRAÇÃO nas mulheres. (Inteligencia social é um bom 
indicador de Status social e recursos.) Artistas venusianos trans-
mitem inteligência social através da conversação e comporta-
mentos, assim como nosso avatar (aparência- perfil) e senso de 
moda
Humor e outros estímulos emocionais através de narrativas 
e envolventes entrega. Também expressões criativas tal como 
Arte e música. Provavelmente as mulheres desenvolveram essas 
preferências e outras para ajudar a selecionar por inteligência.
Programação emocional saudável. As pistas emotivas mais 
poderosas para colocar em uma conversa são: sinceridade, bon-
dade, ambição, diligencia, amor e compromisso, paixão protetor 
das pessoas amadas, provedor de entes queridos, força emocio-
nal, fidelidade, estabilidade, vencedor e uma pessoa que está 
disposta a correr riscos. Essas dicas de atração pode ser encaixa-
da na sua conversa ou delivery.
Valor encaixado. Indicadores de valor podem ser encaixado nas 
histórias e na fala, permitindo nos a despertar atração apenas 
através da conversação. Todos os modos de atração,incluindo 
pré-seleção,desinteresse,alianças sociais, emoções saudáveis 
pode ser encaixados dessa maneira, até mesmo um neg é ap-
enas um exemplo de desinteresse encaixado .Uma pequena 
quantidade de valor encaixado são também conhecidos como 
DHV Spikes).

39



Pré-seleção. Um poderoso indicador de valor. Quando as mul-
heres te dão atenção e flertam com você, isso irá causar de-
sejo em outras mulheres também. Para colocar a pré-seleção no 
nosso jogo, nós usamos uma boa aparência, pré-seleção imbu-
tida em histórias, companhia feminina (amigas), peões e pivots. 
Desinteresse também pode criar pré-seleção.  Mesmo um deliv-
ery adequado pode criar pré-seleção.
Atenção. Se as pessoas estão olhando para você, ou mesmo 
ficando mais próximo de você, então outras pessoas irão achar 
você mais interessante e atraente como resultado.
Liderança. Se você é o centro das atenções em um grupo, então 
você estará tendo comprovação social e status. As mulheres do 
grupo e também as próximas deste, irão te achar mais atraente. 
Nós usamos a Chama, também como uma tática de teoria de 
grupo, para conseguir isso.
Alinhamentos Sociais. Qualquer pista que indica que você 
tem amigos legais, boas conexões, seguidores, popularidade ou 
fama irá fazer as mulheres sentirem mais atração por você. Lem-
bre-se, as garotas da escola sempre eram atraídas pelos caras 
populares. Alinhamentos e outras comprovações sociais podem 
ser facilmente mostrados tanto socialmente quanto com pistas 
embutidas em histórias.
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 Repare que uma mulher consciente tem preferências por cer-
tos indicadores, tal como humor e uma conversa estimulante, da a 
ela uma melhor chance de obter um parceiro com um maior valor 
de sobrevivência como inteligência, status e um saudável programa 
emocional.
 O Valor mostra o que faz uma mulher se sentir atraída, tal 
como pré-seleção e humor, são também conhecidos como Demon-
stração de Valor Elevado, ou DVEs.20

Pistas Sociais

A lista original de DVEs 
do Mystery, embora não 
tão abrangente, claramente 
revela os interruptores de 
valor usado no jogo:
(1) Pré-seleção
(2) Líder dos homens 
(Centro das atenções num 
grupo, Alinhamentos 
sociais)
(3) Protetor dos entes ama-
dos (Saudável emoções, 
disposição para se emocio-
nar)
(4) Disposição para ir em-
bora (Desinteresse)



 Enquanto atração é um sentimento que nos motiva a se alinhar com 
pessoas de alto valor, a conexão é a emoção que se forma entre duas 
pessoas.
 Um dos objetivos das mulheres é escolher homens que irão 
permanecer junto a elas. Por causa disto, não é suficiente que a mul-
her simplesmente ache o homem atrativo. Ela também deve sentir 
que existe um ligação emocional se formando entre eles. Você deve 
se conectar a ela.
 Lembre-se, emoções nos leva a fazer coisas. Se ela sentir que 
você realmente a ama, ela terá um alto grau de segurança, através 
de suas emoções, sobre o futuro acesso dela aos seus recursos e 
proteção.
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CONEXÃO

“Já que sinais de comprometimento se provam altamente efe-
tivos em atrair parceiras de longa duração, a simulação dos 
mesmos podem ser usados para atrair e seduzir uma mulher. 
Homens a procura de ligações casuais se competem copiando o 
que as mulheres desejam em um companheiro permanente. Esta 
tática é especialmente forte quando mulheres usam sexo casual 
para validar possíveis maridos. Mulheres são mais receptivas, até 
mesmo em pequeno termo, ao homem que aparentar completar 
seus ideais para um relacionamento de longa duração.”

 Como posso criar um senso multifacetado e rico de conexão 
com uma mulher? Aqui estão os elementos de conexão que usamos 
nas Artes Venusianas:

1 Entendimento
2 Apreciação (Qualificação)
3 Confiança e Conforto
4 Compatibilidade
5 Conspiração
6 Vulnerabilidade



 O que é interessante é que os interruptores de conexão são, 
funcionalmente, similares aos interruptores da atração. Qualquer in-
dicador destes elementos, através de alguma demonstração social 
ou através de algum detalhe acidental durante a conversação cau-
sará uma sensação de mais e mais conexão na sua amiga senhorita. 
Não é fantástico?

 Entendimento é a combinação de Autenticidade e Aceitação. Em 
outras palavras: ela sente que conhece seu valor e sente que você 
além de saber do valor dela, a valoriza por isto.
 Com o entendimento correto, você poderá dá-la pequenos 
elogios que a farão ter calafrios por toda a espinha, ao invés de soltar 
elogios que soarão falsos.
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Entendimento

“Demonstrações de honestidade de um homem são de fato 
poderosas táticas de obtenção de uma parceira permanente. Elas 
convêm à mulher que o homem não está meramente a procura 
de uma parceira casual para o sexo. Dentro das 130 táticas con-
hecidas para atrair o sexo feminino, três das principais sugerem 
abertura e honestidade - agindo honestamente com a mulher, 
comunicando sentimentos diretamente e abertamente, sendo ele 
mesmo. Todas estas táticas são colocadas como os 10% das táti-
cas de atração que os homens podem usar.”

Autenticidade: o senso de uma mulher que você é verdadeiro.
É a percepção e avaliação da mulher sobre a sua identidade, seu 
caráter, e sua personalidade, se é genuína, sincera e autêntica, para 
que ela possa se sentir segura de que não está sendo enganada por 
um impostor de baixo valor. Em outras palavras, verifica se seu valor 
é genuíno.
 Como poder ver, praticar o delivery sincero é de máxima im-
portância, assim como demonstrar uma identidade forte.



 Não é tão importante para a mulher se sua identidade é de 
um escritor, ilusionista,  magnata, músico ou um especialista em se-
gurança, mas sim quão seguro e congruente você é com aquela iden-
tidade. A rotina de grounding do Mystery é um exemplo de como 
convir uma identidade forte, passional e atrativa.
 
 Aceitação: a percepção da mulher de que você a vê como ela 
realmente é. Uma mulher quer que você a veja como ela se vê e a 
aceite assim. É algo mais do que simplesmente se sentir atraído por 
ela. Ela deve perceber que você a vê como uma pessoa real, única, 
especial e que aquele “quê” é a real beleza que você mais aprecia 
nela. Mantemos altos padrões e usamos um frame screening (?) para 
fazê-la sentir que mereceu nosso interesse, daí ela irá dar valor e crer 
que o interesse é genuíno.
 Entender ela também significa que você enxerga as partes 
ruins e esquisitas dela mas ainda assim as aceitam. Ela pode sentir 
segura que seus sentimentos de amor estão direcionados em torno 
dela, não em torno de alguma fantasia irreal da sua cabeça que está 
destinada a se dissolver em um sol de uma manhã fria.
 Dentre outras coisas, usamos leitura fria para criar este efei-
to, no entanto isso é tão útil quanto elicitação de valores, além de 
screening.
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“Sucesso com um parceiro a longo-termo, requere uma ajuda cooperativa 
com outra
pessoa por objetivos benéficos mútuos. Relacionamentos seguidos de misté-
rio 
impedem o alcançe desses objetivos.”
 Ambos os generos preferem compatibilidade nos seus parceiros românticos. 
Esta preferência mais possivelmente
evoluiu porque compatibilidade confere com beneficios reprodutivos en-
quanto, na
outra mão, incompatibilidade impõe custos reprodutivos.”



 Lembre-se que indicadores de interesse dados precocemente não 
são valorizados pela mulher. O cara comum comete o erro de iniciar 
sua conversação com uma mulher demonstrando interesse, o que 
serve somente para fazê-lo parecer falso e de baixo valor SR.
 Portanto eu parcelo minha apreciação crescente por ela, aqui 
e ali, como uma recompensa. Quanto mais ela investe tempo e en-
ergia para flertar comigo e me impressionar, mais eu a recompenso 
com atenção e apreciação. E quanto mais ela fica confortável e con-
fiante, dando mais e mais complacência física, eu a recompenso com 
mais e mais apreciação (assim como outros elementos de conexão).
 Apreciação no momento certo e pelas razões certas é, na ver-
dade, uma peça necessária para o jogo.
 Não estou falando simplesmente de enxer a mulher com elo-
gios. Por exemplo, imagine uma “mulher das cavernas” no ambiente 
ancestral que está sendo cortejada por um “homem das cavernas”. 
Ela o acha atrativo e sabe que ele também está atraído por ela. Mas 
é o suficiente para terem sexo? E se ele a engravidar e então seguir 
para a próxima mulher a qual está atraído, deixando-a grávida e soz-
inha?

 Atração mútua não é o suficiente. A mulher deve sentir que o 
seu alinhamento com ele foi construído genuinamente com base em 
suas emoções.
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Apreciação (Qualificação)

“Mulheres do passado e do presente enfrentam o problema de 
adaptação para escolher homens que além de não ter os recur-
sos necessários, demonstram falta de vontade em comprometer 
estes recursos a eles e suas crianças... Sinais de comprometimen-
to ajudam homens a atrair mulheres pois sinalizam que ele está 
em busca de uma estratégia sexual de longa duração.”



 Ela precisa acreditar. Precisa sentir que mesmo se você qui-
sesse deixá-la, você não poderia, pois não consegue.
 Temos uma vasta quantidade de métodos para convir aprecia-
ção com a sinceridade e marcação de tempo correta, usando qualifi-
cadores, entendimentos, baiting, IDIs, testes de complacência e mais.

 Quando pessoas interagem comigo, quero que sintam-se confor-
táveis e seguras. Quero que baixem suas guardas, que se abram e 
criem conexão comigo ao invés de tentarem se protegerem de mim.
 Desinteresse. Já falamos que desinteresse é eficaz para criar 
atração. Mas também é poderoso para criar conforto e confiança.
 Se você parecer que está tentando conseguir algo, a guarda 
dela irá naturalmente subir. Qualquer sensação de segurança evapo-
rará e ela sentirá incerteza e insegurança.
 Mas...se você parecer desinteressado, você parecerá como a 
última pessoa que ela acreditaria ter uma relação - daí ela pode re-
laxar e continuar a interação ao invés de se preocupar com suas in-
tenções.
 Por isso é tão importante não telegrafar interesse quando 
você inicia uma conversação. Não somente interesse convem valor 
mais baixo, mas também remove o conforto e confiança, ativando as 
estratégias de proteção dela.
Deste modo, usamos o desinteresse de todos os tipos, incluindo body 
rocking, negs, e falsa restrição de tempo para disarmar qualquer ob-
stáculo ou preocupação de segurança que normalmente se cria.

Comportamento Estável E Consistente: Ela deve ser capaz de con-
fiar que você faz o que você diz que fará. Se você parecer não con-
fiavel ou que esta fingindo, você irá destruir todo o alicerce sobre o 
qual a ligação é construída.
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Confiança



 Certifique-se de que aquilo que você está de acordo com o 
que você diz que vai fazer.
 Tempo. Quanto mais tempo uma mulher passa com você, é 
mais certo que ela vai sentir que a impressão que você causa é real e 
legítima, e não apenas um ato. Se não tomar o tempo suficiente para 
construir conforto com ela antes de começar a escalada sexual, você 
irá causar remorso do comprador nela.
 O artigo 7 horas é uma generalização que diz que demora 
cerca de quatro a dez horas de conforto, em média, e cumulativa-
mente, antes de uma mulher estar pronto para ter sexo com você. Se 
o tempo cumulativo que você gastou com uma mulher for somente 
de uma ou duas horas, a seguir é provavelmente supérfluo logo es-
calar, pois provocará o remorso do comprador. Passe o tempo com 
ela como se o tempo com ela é sua única tarefa agendada.
 Tempo no telefone conta para as suas sete horas, o que sig-
nifica que pratica o jogo no telefone é um ordem absoluta. Pare de 
pensar no telefone como uma ferramenta para a criação de uma 
data, e em vez olhe para ele como um instrumento para a construção 
de conforto.
 Mudanças da posição. Pratique sempre frequentar muitos 
ambientes com ela. Se vc passar horas com uma garota em um só lo-
cal, ela tera imagens limitadas de você, ou seja uma unica lembrança. 
Esta é a sua memória. Mas se você levá-la às compras, em seguida, 
para comprar sushi juntos e, em seguida, ir a casa de um amigo 
para dizer oi, e depois voltar para o ssua casa para assistir ao último 
episódio de alguma serie que você, então ela vai ter uma infinidade 
de imagens em sua mente quando ela se lembra do tempo que ela 
gastou com você, isso sera muito bom.
 Como você pode ver, mudar de locais provoca uma distorção 
de tempo, criando um sentimento de que você passaram mais tem-
po juntos do que realmente teriam. Isto faz ela se sentir confortavel 
e confiante.
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 Você deve criar o hábito andar com garotas para locais de seu 
interesse. Esta prática também fornece informações úteis. Se ela está 
disposta a avançar com você, então agora você nota que ela tem 
interesse, e assim você tem mais respeito por ela. 
 Mas. . . se ela não está disposta a andar com você para outro 
local, até cinco metros de distância de seu grupo, você tera que cali-
brar e deixa-la mais confortavel, continue agindo com desinteresse 
e não esqueça do conforto antes de tentar tira-la pra ir a qualquer 
outro lugar.
 Quando a sua calibração está apertada, ela estará sempre dis-
posta a avançar com você, porque você nunca iria tentar obter mais 
respeito, a menos que você já saiba que você estava indo para obtê-
lo. A prática no campo é necessária para desenvolver este nível de 
intuição social.
 Limites do conforto. Quando você faz testes de conforto com 
ela você obtem respeito e, em seguida, em algum ponto, você pode 
atingir seu conforto limite. É quando ela se sente muito confortavel, 
podendo hesitar e resistir.
 Agora este é um momento crítico. Não se trata de evitar a 
rejeição, mas sobre a responder corretamente. Se você responder e 
ficar reativo, tais como a choramingar ou ficar irritado, em seguida, o 
jogo vai ser destruído.
 Você não tem mais a dúvida de estar fingindo desinteresse 
- você a quer, e ela sabe disso. Você é deixado na posição de um 
mendigo. Ela percebe que você tem menor valor do que ela pensava 
inicialmente, e ela perde atração por você ficando na defensiva.
 Em vez disso, você deve sair quando ela atinge o seu limite de 
conforto, como se ela não fosse grande coisa para você. Isto estab-
elece um precedente que, da próxima vez que ela sente como ele é 
demais, você provavelmente roll-off de novo, e você será frio sobre 
ele novamente.
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 Este precedente lhe permite relaxar sua guarda. Agora ela 
pode confiar que você vai sair quando ela resiste, o que faz ela se 
sentir segura. Agora ela pode confiar em que você não vai perder 
o bom senso, mas sim que você vai ser frio sobre ela e não haverá 
emoções negativas. E ela também pode confiar que você vai fazer o 
seu trabalho e escale novamente. Cada vez que você resiste e roll-off 
inalterado, apenas a escalar novamente, você criar mais sentimentos 
de confiança, mais sentimentos de segurança, mais sentimentos de 
atração, e assim por diante.
 Este momento é exatamente quando ela vai relaxar e permitir 
uma maior escalada, porque agora ela sabe que vai ser fixo. Desta 
forma você pode oprimir continuamente o seu conforto e limiar mais 
e mais.
 Esse entendimento é crucial. Lembre-se que o objetivo não 
é evitar a rejeição ou resistência. Pelo contrário, o objetivo é des-
encadear a sua resistência e, em seguida, utilizá-lo para ganhar mais 
e mais da sua confiança e respeito, respondendo adequadamente. 
Este é um dos princípios-chave em micro calibrações.
 Nós referimos este processo como a aradura de Kino.
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“Em vez disso, você deve rolar quando ela atinge o seu limite de con-
forto, como se ele não é grande coisa para você. Isto estabelece um 
precedente que, da próxima vez que ela sente como ele é demais, você 
provavelmente roll-off de novo, e você será frio sobre ele novamente.” 25

Compatibilidade

 Ambos os gêneros preferem a compatibilidade em sócios 
românticos. Esta preferência evoluiu provavelmente porque a com-
patibilidade traz benefícios reprodutivos quando, de um lado, a in-
compatibilidade impõe custos reprodutivos.26



 As mulheres são selecionadas para similaridade em um lon-
go prazo, porque companheiro semelhança é um preditor confiável 
de longo prazo com compatibilidade. Essa preferência pela similari-
dade está mais relacionada com a semelhança na inteligência, grupo 
adesão, e políticos e valores sociais.27

 Infelizmente, os homens são propensos a tentativa romântica 
que exibem semelhança do que saem como tentar - duro. É muito 
fácil fazer isso errado e inadvertidamente como uma agenda telé-
grafo.
 Nas Artes Venusianas, usamos iscagem, desacordo, e várias 
outras tácticas, a fim de adicionar congruência, de modo que as co-
muns entre os dois pareçam autênticos.
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Conspiração

 A conspiração é um quadro compartilhado. É 
um sentimento que vocês os dois estão “em alguma 
coisa sobre” enquanto toda a gente está lá fora.
 Por exemplo, se você conhece uma mulher 
num bar, então você é apenas um cara que conhe-
ceu no bar. Mas se você movê-la na porta ao lado 
de alimentos, agora está a duas pessoas que chega-
ram juntos. Você está agora dentro do que “chega-
ram juntos” frame, e todo mundo no restaurante 
está fora dela. Um sentimento de conspiração vem 
do presente, e, portanto, reforça a ligação entre os 
dois de você.
 Além do que mover-se e saltar, nós usamos 
muitas jogadas para construir a conspiração, inclu-
indo o role-playing, as pessoas assistindo, sabendo 
aspecto, apelidos, sussurrando, e assim por diante.



 Quando as pessoas partilham as suas vulnerabilidades e inse-
guranças, eles se sentem mais ligados uns aos outros. Infelizmente, 
as pessoas sentem muitas vezes as pessoas mais vulneráveis sobre 
histórias que abaixam seu valor.
 Por exemplo, se você é fraco, ou impopular, vencido com as 
mulheres, então provavelmente você vai se sentir vulnerável nisso. 
Se você fosse para compartilhar essa vulnerabilidade, isso seria um 
DLV - Demonstration of Lower Value (uma demonstração de baixo 
valor).
 A chave é entender que a própria DLV -demonstração de 
menor valor-, não é o ponto crítico para fazê-lo funcionar. A DLV 
não é o que constrói a ligação. Pelo contrário, o ponto crítico é o 
que você disse a ela algo que você não tinha dito a ninguém. Você 
se abriu pra ela. É, portanto, mais uma verdadeira demonstração de 
confiança, mostrando que você realmente sente esta conexão com 
ela, nas suas emoções, e se você não está só fingindo por dizer o que 
ela quer ouvir.
 Da mesma forma, se você pode levá-la para compartilhar uma 
insegurança com você, ele irá acionar este mesmo mecanismo psi-
cológico. Ao abrir a você, ela se sente mais ligado a você. Assim 
como a obtenção de uma mulher para perseguir você irá causar a ela 
para “perceber” que ela é atraída por você, por isso ela vai compar-
tilhar com você inseguranças causar a ela para “perceber” como ela 
se sente conectado com você.
 Esta é a razão pela qual é importante que as pessoas não 
sintão que estão julgando-los. Os impede de partilhar com vocês, o 
que as impede de ter conexão com você.
 A tática da vulnerabilidade que aparece na jogada depois que 
a jogada é completamente simples: tome uma demonstração de um 
valor mais elevado, e molde-a como se você é incerto sobre ela.
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Vulnerabilidade



 Por exemplo, Mystery tem uma história onde ele conta sobre 
como a sua sobrinha sai rolando a escadaria abaixo e ele teve que 
leva-lá às pressas ao hospital, e como ele ficou preocupado porque 
ele ama aquela garotinha tanto.
 Veja como ele faz uma demonstração de valor superior 
(emoções saudáveis e proteção a quem gosta). É assim que ele com-
pra atração e conexão simultaneamente.

 Enfim, as criaturas sexuais são programadas para procurar va-
lores. Não é o bastante para uma mulher encontrar um homem de 
alto valor. É necessário também que esse homem comprometa esse 
valor a ela. 
 Interruptores de atração geram responsabilidades emocio-
nais porque indicam o indicio da presença de valor, de qualquer 
tipo, enquanto que interruptores de conexão provocam respon-
sabilidades porque indica mais probabilidade de confiança nesse 
valor.
 Vamos ver alguns exemplos de como interruptores de atração 
indicam um sinal de valor:
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Comparando Atração e Conexão

“Sexo é a única coisa de valor que uma mulher pode oferecer, 
elas desenvolveram um mecanismo de resistência por isso. Elas 
precisam de amor, sinceridade e carinho, só dando isso pode-se 
burlar esse mecanismo de defesa”

Exemplo 1 uma mulher diz que sente atração quando um 
homem interage com seu grupo. Todo mundo rir de suas brinca-
deiras. Isto faz pensar que ela está se sentindo atraída por ele 
por que ele a diverte, o humor dele é um verdadeiro indicador 
de inteligência, uma forma de valor genético.



Exemplo 2 ela sente-se atraída por ele porque a vida dele é 
uma festa, a reação do grupo por ele é um indicador de que é 
mais provável ele ter alto valor social e mais controle sobre o 
meio – todas as formas de sobrevivência.

Exemplo 3 ela acha isso atrativo uma vez quando ele fala que 
corre ao socorro do sobrinho. Mas por quê? Por que isso indica 
um caráter protetor e uma emoção saudável, qual é uma forma 
crucial de valor de sobrevivência
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 Em cada caso, os interruptores de atração alarmaram porque 
eles indicaram um indicio de valor. Os indicadores (divertido, centro 
das atenções, protetor) é o que ela associa como sendo atrativo.
Similarmente, interruptores de conexão indicam um indicio de com-
prometimento de valor. Por exemplo, uma mulher acha romântico 
quando um homem compartilha uma vulnerabilidade com uma mul-
her numa conversa. Ela assume que sente um sentimento romântico 
porque ele é tão doce com ela.
 Quando uma mulher acha que ela e ele compartilham dos 
mesmos valores, esses atributos em comum faz isso ser muito 
romântico para ela, POR QUÊ?
 Porque atributos em comum indicam compatibilidade – o 
qual é um prognosticador para sucesso no relacionamento.
 Quando ela escolhe um companheiro e faz sexo com ele, a 
mulher contribui preciosamente com a reprodução da espécie. Ao 
selecionar um macho mais compatível, a mulher garante melhor ga-
rante acesso a mais recursos no futuro.
 Quando uma mulher sente uma genuína apreciação por um 
homem atraente, ela acha isso muito encantador e romântico. Mas 
por quê? Porque se ele sente apreciação por ela é unicamente pela 
pessoa que ela é e não pelo seu corpo, então isso indica uma alta 
probabilidade de ele depositar confiança nela no futuro. E depois de 
tudo, ele sente isso - e suas emoções governam as suas ações. Para 
ele afastar-se dela ele terá que ir contra seus próprios sentimentos. 



 Quando ela sentir que as emoções dele são sinceras, ela vai 
poder se sentir segura de que vai continuar a ter acesso à proteção, 
a sua previsão, seus genes e assim por diante.
 Demonstrando uma má vontade de confiar valores pode ser 
inatrativo para uma mulher que não que não tem o valor em primei-
ro lugar! Por exemplo, vamos dizer que para uma certa mulher que 
tem um encontro com um homem generoso e de qualidades que ela 
acha muito atrativo.
 Mas ela observa que ele é rude com o garçom. Depois ela 
conta para as amigas que esse comportamento dele foi repulsivo e 
inatrativo. Porque as mulheres acham esse tipo de comportamento 
totalmente repulsivo? Primeiramente ele passou a impressão de in-
delicadeza e mesquinhez indicando uma provável desinclinação de 
entregar recursos futuramente. Isso é inatrativo para ela se ela não 
tem valor em primeiro lugar!
 Alguns homens são confusos e entonteados devido a sua po-
bre calibração sobre interruptores de atração. Um problema comum 
é a tentativa de exibir espontaneidade depois de demonstrar que 
não tem valores (isso é tentar ir direto para conexão antes de passar 
pela atração).
 Por exemplo, é um clichê de nossa sociedade o homem 
começar uma conversa oferecendo uma bebida à mulher. Mas isso 
é feito cedo demais na conversa. Você não teve tempo o suficiente 
para demonstrar valor e do mesmo modo ela não teve tempo de 
merecer sua generosidade. Por essa razão recomendamos para nos-
sos alunos não oferecer bebidas a mulheres.
Porem quando ela já estiver atraída por você, quando você comprar 
uma comida ou drink para ela poderá ser uma demonstração de que 
você aprecia a companhia dela.
 Este mal entendido é realmente impróprio por que alimen-
tar uma mulher é um jeito extremamente poderoso de proporcio-
nar atração. Algumas coisas como fogo e comida, só tem um efeito 
primário. Conexão é um subconjunto de atração. Na psicologia evo-
lucionista não há distinção entre interruptores de atração e interrup-
tores de conexão.
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 Nas artes venusianas nós distinguimos os dois grupos, onde 
atração é usado primeiro no set e conexão é necessário depois da 
atração (nunca antes) para evitar uma ameaça ao seu valor.
 A pessoa que tem mais poder num relacionamento é precisa-
mente a mais atrativa e realizada para os outros. 
 Este livro explora como ser essa pessoa.
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3
C A P Í T U L O

A verdade mais profunda é que pickup é um conjunto de 
atitudes que você sente interiormente e assim sua vibe 
contagia outras pessoas. Elas colorem sua interpretação 
dos eventos, seu comportamento e o modo como as 
pessoas respondem socialmente a você.Comportamen-
tos de  Valor Superior fluirão naturalmente a partir des-

sas atitudes,sem precisar de ensaios. Nos usaremos a metáfora de 
yin/yan para descrever essas atitudes.
 
 

 
 O Yin é como ser um fantasma que não é afetado por qualquer 
coisa jogado no seu caminho. Nada pode tocar em você ou agitar 
suas emoções. 
 O Yin é o modo que você é não-afetado pelas outras pes-
soas. É a maneira que você não adiciona sentimentos muito inten-
sos a vibe. Você deve praticar o Yin em todos os momentos. Além 
disso, quaisquer sentimentos intensos  podem estar no ar, positivos 
ou negativos, você não reage excessivamente a eles.

O FANTASMA

O Zen of Cool



 Embora você seja socialmente intuitivo para a Vibe, você está 
perfeitamente ciente de tudo o que está acontecendo, no entanto, 
nada disso é uma grande coisa para você.
 O Yin é igualmente sobre ser uma pessoa de maior valor que 
não traz sentimentos negativos a uma interação. Afinal, se você não 
se importa o suficiente para cuidar de sí mesmo poderia acabar sen-
do reativo e assim abaixo de você.

 
 O Yan está sendo como uma chama que brilha com muita emoção 
divertida e positiva que as pessoas são atraidas para dentro dos 
seus próprios anseios para seu calor.
 O Yan é a maneira que você afeta outras pessoas. É a forma 
que adiciona valor para a vibe sem nem programar.Pratique sempre 
o Yan.
Porque você está em seu próprio espaço livre,não foi ditado a você 
por outras pessoas, você estaria tão feliz e divertindo-se, indepen-
dentemente de com quem está saindo, no momento, porque isso é 
apenas como você é.
 O Yan é sobre realmente ser uma pessoa de alto valor e ser 
proativo com a sua curiosidade e sua energia positiva. Trata-se de 
adcionar calor e humor, bons sentimentos, e criatividade a vibe. É 
sobre como fazer as coisas acontecerem.
 Mesmo se você tenha que se esforçar a falsificar estes tra-
ços ao praticar seu jogo, seguir e exercitando assim, transforma a si 
mesmo eventualmente em uma pessoa de valor superior que está no 
caminho para a realidade.
 
 

A CHAMA
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 Vamos analisar as varias emoções e atitudes em ordem para 
ilustrar isso

 Yin
 O fantasma

Eu sou não-reativo e não afetado pela vibe e realidade externa, 
embora seja de uma forma hostil. Eu venho estar sólido.
Eu tenho a mesma atitude e movimentos, ambos relaxados, que 
eu teria caso estivesse na minha própria casa, curtindo com al-
guns de meus melhores amigos.
Eu não tenho algo programado. Quando eu interajo com pes-
soas, eu não preciso, ou tento forçar qualquer resultado. Coisas 
boas acontecem para mim sempre, de qualquer maneira.
Eu não me importo, não faço drama. Nada é grande coisa para 
mim. Qualquer coisa que aconteça, minha primeira resposta 
freqüentemente é: “Não é nada demais.”
Eu não estou tentando impressionar. Eu não estou tentando con-
seguir alguma coisa. Eu não preciso tentar. De fato, eu não pro 
que os outros pensam. Eu tenho meu próprio modo de pensar 
que não foi ditado pelos outros.
Eu não sou necessitado ou  pegajoso, muito menos fico sobre 
elas. As mulheres não se  queixam de ficar comigo, em vez disso 
elas queixam-se de eu ir embora. 
Eu não encaro. Eu sei que demonstrar interesse excessivo não é 
atraente ou romântico, pelo contrário, é estranho e assustador.
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Estou perfeitamente ocupado na minha própria realidade. Eu 
acho estímulos e valores na minha própria realidade, eu vivo 
minha própria realidade, ao invés de procurar valores e estímulos 
na realidade dos outros no local.
Eu me sinto totalmente disposto para ganhar. Não é que eu es-
teja tentando punir mas prefiro ter minhas próprias prioridades. 
As vezes me distraio, mas nunca quero ser rude.
Eu nunca me explico ou argumento sobre algo - isso não é im-
portante o suficiente pra mim.
Eu não necessito entender os outros. Embora isso nunca pareça 
ser rude, apenas não é importante pra mim “até mesmo para 
terminar minha própria sentença!.”
Eu não preciso de aprovação, aceitação ou validação. Paradoxal-
mente, alguns sentimentos são cada vez mais normais em minha 
experiência e vida.
Como exemplo do meu nível de confiança e conforto, estou dis-
posto a “jogar ossos em alguém” socialmente, como me des-
culpar mesmo quando eu não restou errado, de fato, apenas 
para manter as coisas suaves e manter a moral alta. Esse pedido 
de desculpas não vão ser, de forma alguma, como se eu tivesse 
realmente errado, mas soaria como se aquilo pra mim não fosse 
grande coisa. Também não é como insulto. A vibe é genuina e de 
jeito nenhum agressiva-passiva. Eu faço isso para dar uma rota 
de escape passiva de negação, então eles podem sempre salvar 
seus rostos e se sentir bem comigo (?? muito ao pé da letra.)
Eu sou incondicional e imparcial. Isso é como se eu usasse pa-
drões pra mim mesmo, ao invés de empurrá-los contra os outros. 
Claro, eu devo priorizar meu tempo, mas faço isso com atitudes 
positivas, e nunca deixo que as pessoas se sintam rejeitadas ou 
desprezadas

60



Eu não sou sarcástico ou passivo-agressivo. Sarcasmo é ridicu-
larizar alguém. Esse tipo de ironia verbal costuma insultar ou ma-
chucar. O uso do sarcasmo é visto como a expressão de irritação 
ou aborrecimento oculto - Não use!
Eu deixo que as pessoas tenham respostas naturais sem levar 
pro lado pessoal. Eu não estou preso na matriz de emoções. Eu 
reconheço e aceito o padrão oculto no comportamento humano.
Na minha mente, eu jogo fora pensamentos negativos, exces-
sivamente reativos, mau-humor e declarações.
Eu também desconsidero vibrações (vibes) quando elas vem de 
outros. Eu também não contribuo com sentimentos negativos 
para a vibe, nem reajo a eles quando vem de outras pessoas, ou 
alimento dentro delas, nem mesmo os reconheço.
“Mas ela está sendo otária”. Não há nada poderoso, como se 
manter frio quando outras pessoas são legais. A força vem ao 
manter a serenidade quando pessoas são otárias. Compare isso 
com a ética: Ética ganha significado quando é testada. Seu val-
or escorre da sua vibe e assim, da garota também. Ela ser uma 
otária, ultimamente, reflete só nela e sua responsabilidade reflete 
em você. Se seu fantasma vem nesses momentos, muito poder e 
valor são expressados.
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Eu sinto boas emoções. A vida é como um presente maravilhoso. 
Estou sempre feliz, sorrindo, rindo com os meus amigos, e dan-
çando conforme a música. Isso não só é a melhor vibe possível 
como é um poderoso indicador de que eu tenho sucesso nas 
outras áreas da minha vida.
Eu sempre faço uma contribuição positiva para toda interação 
social. Eu quero criar uma vibe divertida e estimulante, na qual 
todos possam aproveitar. Eu sempre pareço que vou ter as mais 
maravilhosas experiências, com as pessoas mais legais, por causa 
da energia que eu disponho nas minhas interações sociais.
Eu espalho sensações boas aos outros. Eu brilho o entusiamos do 
meu carisma, isso preenche todo o espaço em volta e atraio pes-
soas pra mim. Eu faço com que elas se sintam bem comigo e faço 
com que elas se sintam bem consigo mesmos. Eu as reconheço 
como pessoas, eu mostro respeito a elas e faço com que elas se 
sintam apreciadas.
Eu sou divertido, excitante e brincalhão. As garotas frequente-
mente dizem que eu sou “louco” (no bom sentido.) Eu gosto de 
mantê-las em pé. (ao pé da letra: ‘gosto de mantê-las nos seus 
dedos do pé.. o.O)
Eu sei que minha personalidade é atraente e genuinamente 
adorável, e por isso eu não sinto como se tivesse algo a esconder. 
Por causa disso, as pessoas sentem que eu sou aberto e sincero, 
ou seja, que eu sou “real”.
Eu estou continuamente fazendo com que as coisas aconteçam. 
Isso é o meu papel. Eu sou proativo. Eu corro riscos. Eu sou in-
tenso. Eu lidero as coisas de uma forma natural e divertida - e 
nunca pareço como um chato mandão.
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 Yan
 A Chama



Eu estou perfeitamente bem com a rejeição e não levo pro lado 
pessoal. A maioria das garotas não querem me beijar na primeira 
tentativa, como o curso normal das coisas diz que é pra ser.
Eu me sinto confortável ao expressar meus sentimentos, sem 
medo de ser feliz e sem medo de maus olhados. Eu posso rir de 
mim mesmo e não levo as coisas tão a sério.
Sou um cara bastante sociável. Começo conversas, e apresento 
as pessoas em volta. Sou o cara que apresenta todo mundo a 
todo mundo!
Tenho muitas cartas na manga. Eu emano energia, humor e cria-
tividade necessária para manter as coisas estimulantes e diverti-
das. Por que? É apenas o tipo de cara que eu sou.
Se eu estou tentando intensificar o contato físico com uma ga-
rota (por exemplo, tentando beijá-la) e sinto que ela não está 
interessada ou está resistindo, eu fico perfeitamente bem com 
isso. Eu sei que não importa, que não é grande coisa. Eu simples-
mente paro e começo do começo. Esse é o meu trabalho.
Eu pratico minhas histórias, “sound bites”, entrega, humor, lin-
guagem corporal relaxada(?), vibe, teoria dos grupos e controle 
de frame. Sou sobre ganhar valor.
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4
C A P Í T U L O

M
ystery: Um lance (ou técnica, chamarei como lance) é 
uma parte do jogo; isto é, qualquer parte do quebra-
cabeça entre o encontro e o sexo. Isto pode ser um 
opener, pode ser um neg, pode ser um IOI ou pode ser 
uma rotina.
 Se você fosse sair a noite e praticasse certo 

lance, você receberia algum tipo de resposta social, boa ou má.
 Mas se você fosse sair e praticasse aquele mesmo lance pelos 
próximos seis meses, seria razoável assumir que, depois de toda essa 
prática, você iria obter uma resposta melhor para o mesmo lance que 
você recebeu anteriormente. As respostas sociais irão melhorar as 
suas habilidades.
 Mas se o seu lance não mudou, então porque que os resulta-
dos melhoraram? A apresentação foi que mudou realmente, não as 
palavras.
 Parece óbvio que o verdadeiro objetivo da prática no campo é 
a apresentação habilidosa do lance, não uma mera memorização de 
palavras,  como se eles fossem algum feitiço mágico.
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Sua Apresentação



 Agora a pergunta que normalmente surge é: Uma vez que a sua 
apresentação é forte, há realmente uma necessidade de usar o material 
enlatado? Um artista venusiano não pode apenas usar o wing e seguir 
seu jogo  por meio da apresentação e da vibe, apenas?

 A resposta é sim: quando a sua vibe está boa, não há necessi-
dade de material enlatado. A importância da apresentação é freqüente-
mente muito subestimada e, além do capítulo Zen of Cool, essa seção 
neste capítulo é de primordial importância.

 Há três componentes da apresentação:

 1  Corpo
 2  Voz
 3  Rosto

 Abra novas conversas sobre seus ombros. A direção em que 
você vira com o seu corpo é onde você está entregando seu poder.  
Não vire o seu corpo para ficar de frente com o grupo até que eles ten-
ham “ganhado” a sua atenção. Quando eles percebem a sua apresen-
tação, eles irão se virar de frente pra você cada vez mais, e você pode 
recompensá-los, virando-se cada vez mais de frente para eles também. 
 Se você cometesse o erro de virar o seu corpo de frente para 
alguma mulher, enquanto elas ainda não estão viradas de frente para 
você  então você começaria a perder valor pra elas.Por quê? Por procu-
rar rapport com a mulher, mais do que ela está procurando por você, 
você está deste modo, reagindo a ela mais do que ela está reagindo a 
você. Este será o motivo do seu valor cair.
 Incline-se para trás. Inclinar-se pra frente é chamado de peck-
ing (bicar) e isso é uma demonstração de baixo valor. Se você  peck 
(bica, algo como se inclinar pra frente), seu valor social irá cair rapi-
damente.
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 Você pode perguntar: Mas e se es-
tiver muito barulho no bar, e eu quiser que 
ela me ouça? Fale mais alto. Inclinar-se pra 
frente realmente não ajuda; a diferença 
entre inclinar pra trás e inclinar pra frente 
é somente algumas polegadas. Incline-se 
pra trás, permaneça no seu lugar, e então 
você perceberá que as garotas começarão 
a se inclinar pra você.
 Você deve estar apenas confortável 
e relaxado no bar, como você estaria se 
você estivesse na sua própria casa com al-
guns de seus melhores amigos. Mantenha 
seus pés separados ao menos á largura do 
ombro. Relaxe seus braços ao seu lado. 
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Não se curve para ela, ela vai vir até você.

Segure a sua bebida ao seu lado e não em frente à seu tórax. (Lock 
in?), inclinando-se sobre a mesa, ou sobre a parede, ou sobre o que 
quer que seja.
 Movimente-se lentamente. Não se sinta incomodado,  caso 
contrário carregará nervosismo. Não fique pondo seu canudo den-
tro e fora do copo. Da mesma maneira que você deve falar com um ri -
timo lento, relaxado, assim você também deve se movimentar de um 
modo relaxado e confortável, quase distraído, como se o seu próprio 
conforto e sua própria realidade fossem mais importantes pra você, 
do que as preocupações dos outros. Não mova a sua cabeça rapida-
mente quando alguém disser o seu nome, mas vire-se lentamente e 

Fale firme, articulado e claramente, com uma voz profunda e poder-
osa que vem de seu diafragma. Seja capaz de projetar a sua voz até 
mesmo em um ambiente barulhento, de modo que você soe

TONALIDADE VOCAL

29 Se você enfatizar mais 
isso mais que o nescessário,
passará a frente como tentar-duro.
Não seja um durão.

olhe para ele29



completamente sem parecer que você está gritando. Se você precisar 
de um treinador de voz, contrate um. 
 Fale lentamente. Essa é a parte principal do segredo da atração. 
Fale três vezes mais devagar do que você acha que deve. Construa mais 
valor com menos palavras.
 Use pausas – elas irão dar mais atenção às suas palavras. Eu não 
posso enfatizar  
bastante a importância e o poder desta única tática.
 Use uma tonalidade emocionalmente expressiva. A emoção por 
trás de cada palavra, deve ressonar claramente no modo em que cada 
palavra é falada. Esforce-se para possuir um sentimento verdadeiro por 
suas palavras quando você as fala. É comum para a tonalidade de um 
estudante, soar muito abaixo do tom e não emocional, então nós en-
sinamos as pessoas a realmente estender os seus limites para que eles 
possam obter uma sensação de que uma ampla gama de respostas 
possam ser geradas só por tonalidade.
 Entusiasmo é contagioso. Eu costumava ficar confuso quando 
Mystery dizia: ‘Seja interessante’. Eu pensava que ele queria dizer que 
eu tinha que dizer coisas interessantes. Eu constantemente refletia um 
segundo sobre mim mesmo e pensava: “Espere um segundo, antes que 
eu diga isso, isto é realmente interessante o bastante?” Agora eu com-
preendo o verdadeiro significado: Enquanto você agir fascinado so-
bre o que está dizendo, como se isto fosse a coisa mais incrível no 
mundo, então ela irá acreditar e sentirá isso também.
 Fale com convicção. Se você se sentir sem convicção, então essa 
incerteza vibrará em sua voz, e toda declaração que você fizer, irá soar 
para as outras pessoas como se você estivesse fazendo uma pergunta. 
Como o entusiasmo, a solução com mulheres não é sobre justificar 
logicamente o seu objetivo, mas sim falar com tonalidade de ordem 
(a tonalidade vai abaixando ao ir para o final da frase, ao invés de ir 
subindo como numa pergunta?) deste modo, você parece seguro do 
que você está dizendo.
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 Faça contato visual. Caras de baixo valor estão todos com seus 
contatos visuais errados. Eles andam pelo bar tentando obter contato 
visual com várias mulheres. Isso é óbvio para as mulheres, que sofrem 
para evitar contato visual.
 Estes mesmos homens então, têm dificuldades para manter um 
bom contato visual, uma vez que eles de fato terminam a conversa 
com uma linda mulher. Até mesmo enquanto estão de frente pra elas, 
seu olhar se desvia dos delas como se ele achasse isso  insuportável e 
estivesse olhando para o sol. Isso trai o seu nível de reação emocional.
 Você deve fazer o oposto. Mulheres nunca devem perceber 
como você está tentando obter contato visual com elas. Você está no 
seu próprio mundo, com a sua própria vibe social animada. Mas uma 
vez que a mulher termina a conversa com você, você mantém o con-
tato visual de um modo natural e confortável. Agora você é o sol, e as 
suas chamas iluminam o calor do seu carisma à ela. Você ainda olha pra 
fora dos olhos dela ás vezes pra ver como isso se adapta melhor á sua 
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EXPRESSÃO FACIAL

apresentação, mas nunca porque 
você esta muito tímido para en-
cará-la.
 Ao falar com um grupo de 
pessoas, conecte-se com todos 
eles, com esse mesmo contato vi-
sual, movendo o seu olhar de pes-
soa pra pessoa, de forma que todos 
eles se sintam reconhecidos e en-
volvidos, e todos eles permaneçam 
“fisgados”, enquanto você perman-
ece na área do grupo deles.   



 Seja emocionalmente expressi-
vo com o seu rosto. Como ocorre com 
a tonalidade vocal, diversos estudantes 
têm um problema com expressões fa-
ciais completamente inexpressivas. É 
importante praticar demonstrar uma 
emoção verdadeira em seu rosto 
quando você está falando. As pessoas 
devem sentir essas mesmas emoções 
por dentro, quando elas escutam você 
falar. Adquira a sensação de que uma 
série de respostas é possível, por jogar 
com a sua apresentação desse modo. 
Nós recomendamos ter aulas de en-
cenação e de comédia improvisada.  
 Sorria. Muitos caras estão an-
dando pelo local, tentando parecer 
como o cara legal, ou tentando parec-
er como o cara durão, ou como o cara 
misterioso. Não caia nessa armadilha. 
Ao invés disso, mostre-se confortável 
e amigável, e sorria. 
 Você pode não apreciar com-
pletamente o poder da apresentação, 
mas esse é um dos maiores segredos 
do Mystery. Essa é a chave do seu ca-
risma.
 Mystery gosta de jogar um 
jogo onde ele copia tudo o que você 
disse, exceto que ele diz isso de um 
modo mais calmo, mais devagar, mais 
expressivo, e com mais pausas e mais 
entusiasmo do que você fez. Tente 
fazer isto com seus amigos. Aqui es-
tão alguns exemplos de tom de voz:
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“Você está PRONTO para ISSO? Cara, você está PRONTO para 
ISSO?  Eu estou me mudando pra MIAMI.”

“Oh meu DEUS, veja ISTO.”

“Eu recentemente fui a um PROGRAMA DE TELEVISÃO, isso não 
é DEMAIS?”

“Eu estou comemorando com os meus amigos, o fim do 11 ho-
mens e 1 segredo. Nós puxamos  a BRINCADEIRA.Agora  eu tenho 
algumas boas moedas, eu tenho uma namorada linda , eu quero 
dizer cara, que ela é FASCINANTE.”

“Olhe para o Google Earth, eu quero dizer, OLHE para isso , isso  é 
incrível não é, Lovedrop?”

“Oh CARA, olhe para aquela garota. VEJA. Essa é a garota MARA-
VILHOSA. Eu posso vê-la como a minha namorada. ESSA é uma 
mulher digna do Mystery. Eu gostaria de apenas estar abraçado 
com ela, huummmm seria tão bom estar com uma garota dessas 
hoje a noite, eu amo as mulheres. Cara, você se lembra daquela 
garota em Los Anegles? Ela quer sair quando nós estivermos na 
cidade. Isso  é ÓTIMO, não é Lovedrop?”
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 Esse é um dos mais poderosos, e também um dos aspectos 
principais menos entendidos do jogo do Mystery – devagar e bem 
entusiasmado, com pausas e comunicação compelida emocional-
mente; e ser conversador, pra constantemente demonstrar valor 
e focar a atenção e valor social pra ele mesmo.
 Não subestime a importância desse estilo de apresentação e 
o magnetismo pessoal que isso gera. Embora esta informação esteja 
incluída no último livro, não foi enfatizado o bastante quanto o ne-
cessário para deixar claro que é isso de primordial importância.



 A pesquisa aparece para apoiar as nossas conclusões. A BBC 
News relatou um estudo conduzido pelo Professor Richard Wiseman, 
mostrando que ter uma personalidade contagiosa, induz os outros a 
imitar a sua linguagem corporal e expressões faciais.
 
 Wiseman disse que a pessoa carismática tem três atributos:
 
 1  Eles sentem emoções muito fortes neles mesmos;
 2  Eles transmitem as suas emoções aos outros;
 3  E eles são impenetráveis quanto às inluências de outra pes  
     soa carismática.

 Desses três atributos, você se lembra de algo? Eles são os out-
ros modos de descrever o capítulo Zen of Cool. 

72 A seguir, estão as dicas gerais de Wiseman pra ser mais carismáti-
co:

 Geral: Postura corporal aberta, mãos longes do rosto quando 
conversar, corpo reto, relaxado, mãos separadas com as palmas 
pra frente ou pra cima

 Para um indivíduo: Deixe as pessoas saberem que elas têm 
importância e que você desfruta estar com elas, desenvolva um 
sorriso verdadeiro, concorde

(acenando que sim com a cabeça) quando eles falarem, dê um 
toque rápido na parte superior do braço delas e mantenha con-
tato visual.

 Para o grupo: Esteja confortável como um líder, movimente-se 
ao redor para se mostrar bem entusiasmado, incline-se leve-
mente pra frente e olhe pra todas as pessoas do grupo.

É claro que normalmente nós reco-
mendaremos você se inclinar pra 

trás, já que isso demonstra um valor 
elevado. Mas há certas vezes, depois 

do valor já ter sido demonstrado, 
que é apropriado mostrar interesse 

em outra pessoa. Inclinar-se em 
direção ao grupo pode mostrar in-

teresse recíproco, no momento certo. 
Isso é importante pra fazer eles se 

sentirem apreciados.
31
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Tom Geoghegan ,
 BBC News Magazine
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 Comunicação: Mova-se acima do normal e faça a diferença, seja 
controverso, moderno, contra-intuitivo.

 Conversa: Seja claro, fluente, forte e articulado, evoque imagens, 
use um ritmo alegre, normalmente devagar para enfatizar ou 
gerar tensão.
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5
C A P Í T U L O

S
eus 28000 dias quase se foram e a evolução está lhe elim-
inando. Como você agirá no tempo que lhe resta?

Aqui está como nós agimos:

Saia de casa
Pratique seu game
Melhore seu visual
Produza social-proof
Seja o observado
O modo de Ser

Vamos examinar cada um com mais detalhes...

SAIA DE CASA

 Comece a sair imediatamente. Mesmo se você não esta praticando 
ativamente ainda, só de estar imerso em ambientes sociais contribui 
para estabilizar o nível de conforto, bem como para mudar sua men-
talidade para um enfoque social.

Como Proceder



 Isto é semelhante ao que um artista venusiano faz. Em pou-
cos anos de prática sistemática, um artista venusiano pode sobrecar-
regar seu cérebro por meio de dez mil abordagens e pickups ao vivo, 
ganhando a sabedoria social e a intuição que normalmente levariam 
décadas para desenvolver. 
 Para muitos de nós, estamos apenas recuperando a  prática 
social que as crianças mais legais tinham na escola.
Como seria a vida se o conhecimento dentro deste livro tivesse sido 
disponibilizado para você quando você começou o colégio?  
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 Mantenha um caderno de notas. Use isso para manter an-
otações sobre qualquer novo material que você está aprendendo, 
qualquer fraqueza em que você está trabalhando no seu jogo e ex-
periências aprendidas no Field. Nós podemos mais tarde pedir para 
você olhar seu caderno.
 Faça a clássica missão do Mystery para novatos:

 Saia para jogar quatro noites por semana, durante quatro 
 horas cada noite. Crie uma agenda de prática e cumpra isso!
 Estabeleça uma meta de três abordagens por hora, isso será 
 um set a cada vinte minutos...
 ... O que soma 12 abordagens por noite, 48 por semana e 
 200 por mês. 
 Isso é mais de 2000 abordagens por ano! Quantas mul
 heres você abordou ano passado?

	 Para	ilustrar	isso,	você	pode	se	lembrar	do	filme	Matrix, 
alguns personagens podiam instalar novas habilidades diretamente 
dentro de seus cérebros. Se Trinity precisa voar num helicóptero, 
sem problema – ela apenas liga para o operador e pede a ele para 
carregar o programa de pilotagem de helicópteros. Seus olhos vão 
para trás e se viram por um momento, agora, como a experiência 
está dentro da cabeça dela, repentinamente ela pode pilotar um 
helicóptero	como	se	fosse	uma	profissional.



 Se você quer tirar o máximo proveito da sua prática, tenha esses 
princípios em mente:
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PRATIQUE SEU GAME

Siga a regra dos 3-segundos: Após entrar na venue, aborde 
um set nos primeiros 3 segundos.
Faça três (3) approaches de aquecimento para começar a 
noite. Isto vai lhe colocar num estado comunicativo e então 
você estará preparado para o resto da noite. Fazendo-o superar 
a ansiedade de abordagem (AA). Isso é tudo que “state” real-
mente	é	-	não	um	state	confiante,	não	um	state	“legal”,	mas	um	
state comunicativo.
Sempre esteja em set. Se uma mulher te dá proximidade, 
aborde-a. Se você vê um novo set que você quer abrir, aborde 
dentro de 3 segundos. Essa prática te dará social proof na 
venue.

1
2

3

Se você tem saído em campo e está pronto para um processo passo 
a passo para praticar seu game, então vire para o capítulo TEORIA 
DE GRUPO.

MELHORANDO SEU VISUAL

Matricule-se em uma academia, consiga um treinador, pratique 
exercícios	e	fique	em	forma.	
Isso é importante.

Saúde
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Passe	fio	dental,	escove	os	dentes,	raspe	a	língua,	lave	a	boca.	
Depois de cada refeição. 

Se necessário, branqueie os dentes, arrume-os. 

Faça	a	barba.	Ao	menos	que	você	tenha	um	“visual”	específico	
em que você brinca com os pêlos faciais, face limpa é o melhor 
padrão. 

Tome banho quando acordar de manhã. Tome banho após ir à 
academia. Tome banho antes de sair para praticar seu game.

Cabelo comprido. Cabelo curto. Com estilo? Careca. Seu cabelo 
é o maior traço de sua aparência que você pode mudar no 
mais rápido período de tempo. Vá a um bom cabeleireiro e es-
colha	qualquer	um	que	fique	bom	em	você.	Raspe	sua	cabeça	
se isso for preciso.

Mantenha as unhas das mãos e dos pés limpas e aparadas. 
Não roa a unha. Ao menos uma vez procure uma manicure e 
pedicure	profissionais.

Arrume um aparador para pêlos do corpo e tenha certeza que 
está tudo sob controle. 

Faça	as	sobrancelhas	e	as	tire	com	pinça	profissionalmente	ao	
menos uma vez.

Peça para seus amigos serem honestos e lhe darem a melhor 
crítica construtiva que eles possam a respeito de sua aparência 
pessoal. 

Higiene

Arrumando-se
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	A	definição	de	bom	visual	varia	de	cultura	para	cultura	e	sub-cultura	
para sub-cultura. A melhor e primeira parte do conselho são se ve-
stir como os caras maneiros (os caras que têm garotas) no contexto 
cultural que você freqüenta. 
 Vestir-se drasticamente diferente dia após dia, como uma 
experiência. Dê a si próprio permissão para ser divertido e social - 
assumindo	diferentes	personagens	enquanto	está	em	campo	a	fim	
de jogar com diferentes aparências e vibes. Experimente um visual 
de estrela de rock, visual de homem de negócios, visual de cara ma-
neiro, um visual de artista, um visual de intelectual, um visual casual, 
um visual de contracultura etc. Perceba as diferenças no modo como 
você se sente com cada traje e no modo com que as pessoas respon-
dem a você.
 Vá às compras. As pessoas que se vestem melhor são aquelas 
que curtem fazer compras e aquelas que fazem isso por diversão, 
mesmo quando não estão indo comprar alguma coisa. Incorpore 
o hábito de comprar um item novo (camisa, acessório, sapato) por 
mês.
 Usar roupas que sirvam. Existe um monte de roupa com ta-
manho enorme na América e os caras que não entendem isso são 
os que você vê vestindo aquelas roupas estilo-americano gigantes e 
acima do tamanho.
 Vista-se congruente com a sua identidade. Você deve ter 
uma identidade forte e se essa identidade é de magnata, estrela de 
rock, artista faminto, DJ, escritor, ilusionista, designer de chip, ou seja 
o que for, seu visual deve transmitir essa identidade tão congruente 
quanto sua vida transmite (ver a seção sobre contando histórias).
 Use Peacocking. Vista no mínimo um item interessante que 
gere	atenção	suficiente	para	dar	as	pessoas	a	desculpa	de	fazer	um	
comentário sobre você - ou para você (Peacocking ajuda a dar aos 
outros	uma	negativa	plausível).	Para	fins	de	prática,	use	o	mesmo	
item como um objeto de tranca quando estiver praticando a teoria 
do grupo.

Roupas
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 Acessórios. Itens que tem um valor puramente ornamental, 
como anéis, colares, pulseiras, boas, brincos, munhequeiras etc, 
transmitem mais inteligência social e mais sexualidade. Brinque 
com eles até que esteja calibrado para sua cena social.

Passe a agir com um divertido grupo de caras legais e lindas 
garotas. Esse é o melhor modo de passar a agir. Todos os demais 
em toda a venue devem sentir inveja do seu grupo e o social proof 
e a energia divertida dele. 
          Assim também é como você deve escolher seus encontros! É 
hora dos caras da comunidade saírem da mentalidade de levar uma 
mulher para um encontro para jantar e pegar um cinema, ou tomar 
um café, ou andar no parque e, em vez disso, pensar mias em ter-
mos de mergulhar ela no seu mundo, com os seus amigos e a 

PRODUZINDO PROVA SOCIAL ( SOCIAL PROOF )

sua diversão, as suas outras garo-
tas e as suas atividades maneiras. 
Ela pode ser capaz de fantasiar 
sobre ser uma parte da sua cena 
maneira. 
 O momento a sós do 
romance tem seu lugar, mas na 
mente da mulher, esse processo 
acontece no contexto de um 
grupo social, não de forma iso-
lada. A melhor forma de fazer 
pickup é fundir seu grupo com o 
grupo dela.
 Como não agir: Não aja 
com um grande grupo de caras. 
Se você é muito palhaço então



você não só está devastando seu valor social no local, bem como 
afastando todas as mulheres, assustando-as. 
 Aja com um wing. Essa é a melhor forma de praticar. Com 
um wing divertido ambos podem contar vantagem um sobre o outro 
para manter a vibe viva entre os dois. Além disso, mulheres que que-
rem conhecer caras tendem a se mover em pares. Se você tem um 
wing competente, é mais fácil arrastar um 2-set que qualquer outro 
tipo de grupo. 
 Aja com mulheres. Isto é, a menos que você não tenha nen-
huma amiga mulher com quem agir. Se este for o caso, pare de ten-
tar “pegar garotas” e, em vez disso, trabalhe seus set como se você 
estivesse tentando fazer amigos e construir seu circulo social.
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(Esse é um fundamento essencial de qualquer forma, se você quer 
estar regularmente fazendo bounce (pulo), puxando/arrastando 
(pulling),	construindo	conforto	e	ficando	com	a	garota	no	futuro).
 Saia sozinho se você tiver que sair. Assim foi que Mystery 
primeiro dominou o game. Não ter qualquer amigo não é desculpa 
para não praticar.

 A chave para estabelecer a presença em um local é ser a fonte 
de estimulos dos outros. Seja a Chama. 
	 O	que	significa	ser	uma	fonte	de	estimulos?	
 Imagine que você está sentado à sua mesa e você vê uma gata 
dançando nas proximidades, se movendo para a música e roçando o 
traseiro contra algum cara. 
	 Naquele	momento	tudo	fica	branco	como	um	flash	dispara-
do. Você se vira para ver um grupo sorrindo, pessoas bem vestidas 
posando para fotos com seus amigos. 
 De repente um set explode em gargalhadas com alguém ca-
rismático contando uma boa história. 
 ... Mas espere - porque é você aquele que assiste esses acon-
tecimentos, em vez de ser aquele que os outros assistem - aquele que 
vive esse tipo de vida? 
 Mystery descreve isso como uma dicotomia entre o observa-
dor e o observado.
 Seja o observado. Se você está agregando valor para a vibe 
- se você está sendo a chama - então você naturalmente se torna o 
observado de uma forma inerente a sua personalidade. 
 O que as pessoas vêm na verdade quando elas olham para 
você? Quando é visto, você deve ser visto sorrindo e se divertindo. 
Você deve ser visto posicionado dentro de um set. Você deve ser 
visto com social proof. Você deve estar dançando ou sorrindo com 
uma garota.

COMPROVAÇÃO PROVA SOCIAL
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 Be the person in the photos, surrounded by laughing women 
and	cool	guys.	When	the	flash	goes	off,	it’s	like	an	attention	bomb.
 Everyone nearby will momentarily look and see your photo, 
and your value will go up.
 When you combine this energy with always be in set, you will 
start	to	spider	your	way	through	the	entire	venue.	Soon	you’re	meet-
ing this person through that person, and that person through this 
person, your social proof is growing to the point where people intro-
duce	you	around	because	it	makes	them	look	cool.	You’re	a	DHV	for	
them.
	 In	 this	 way,	 your	 “social	 dance	 card”	 fills	 up.	 You’re	 always	
holding court somewhere or being introduced to someone. It would 
be	weird	to	walk	around	looking	to	open	sets,	because	you’re	always	
in set already.

	No	pickup,	há	uma	 infinidade	de	 linhas,	 lances	e	rotinas	que	alu-
dem a você como tendo certas qualidades em sua personalidade 
que cumprem as preferências das mulheres. 

MODO DE SER  Por Matador

 Um novo autônomo (autodidata) do Venusion 
Arts	 recentemente	 ficará	 muito	 dependente	 dessas	
linhas	 e	 rotinas,	 não	 entendendo	 as	 premissas	 filosó-
ficas	que	fazem	elas	funcionarem.	Isso	é	benéfico	para	
entender ambos os lados do desse lance. 
 Quando vamos empregar estas táticas, estamos 
transmitindo que temos qualidades atrativas no nosso 
estilo de vida, identidade, personalidade e circuitos 
emocionais que levam mulheres a acreditar em um nív-
el lógico e emocional que nós somos seres e homens 
atraentes de elevado status.
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 Você já se sentiu atraído por alguém de uma forma não-sex-
ual e ainda assim essa pessoa possuía alto valor para você, mas você 
não sabe o porque? Uma verdade:inspirar o líder tribal ou o xamã 
irá fazer uma mulher se sentir protegida nesse papel subordinado, 
sendo entretanto um papel bastante real, na selva em que vivemos. 
 Tome o futebol americano, por exemplo. As qualidades que 
um jogador bem sucedido demonstra, como inteligência, força 
e jogar em equipe, são qualidades propícias à sobrevivência e re-
produção. 
 Se as mulheres preferissem qualidades como a estupidez e 
preguiça,	nós	teríamos	competições	que	demonstrassem	proficiên-
cia nesses atributos. Se essas fossem qualidades que provassem ter 
valor para sobreviver e se reproduzir, nós as celebraríamos. Entretan-
to, esse não é o caso. 
 Toda essa construção elaborada tem sua razão de ser e é ca-
paz de transmitir essas características de personalidade ao longo de 
um	período	de	tempo,	a	fim	de	nos	ajudar	a	levar	nossa	interação	na	
direção que quisermos.
 Em um nível, quando você aprende a jogar o jogo, você vai 
criar uma seqüência de lances que são projetados para demonstrar 
que você é pré-selecionado por mulheres e que demonstre estilo 
de vida, identidade e personalidade característicos de um tipo de 
homem que é pré-selecionado por mulheres. 
 Mas, em um nível mais elevado, o jogo não é sobre sistemati-
camente ativar os botões de atração na mente da mulher. Pelo con-
trário, trata-se de adotar as qualidades apropriadas em você mesmo, 
no seu próprio estilo de vida, identidade, personalidade e circuito 
emocional, para então ativar a atração feminina naturalmente com 
sua presença, como uma forma de ser. 
	 Desse	modo,	você	não	precisa	artificialmente	jogar	com	cada	
mulher ou tentar forçar cada situação, mas, em vez disso, você pode 
simplesmente ser você mesmo. 
	 Por	causa	de	certas	qualidades	-	benéficas	para	a	sua	sobre-
vivência - que você tem adotado como parte do seu modo de ser, 
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pessoas são naturalmente atraídas para você como uma parte nor-
mal da sua experiência, mesmo sem você ter que jogar com elas. É 
exatamente disso que o Modo de Ser se trata. 
 Sua vida e personalidade são peças de uma obra de arte em 
construção. Imagine sua vida como sendo uma tela vazia em que 
todo dia você pinta sua perfeita obra-prima até que seu tempo aqui 
se acabe. 
 Assim é como eu vejo minha vida. Eu a vejo como uma obra 
de arte a ser revelada. Não sei que direção essa obra de arte irá to-
mar, mas a cada dia eu pinto cada traço com sinceridade e bastante 
cuidado,	permanecendo	fiel	à	minha	visão.	E	minha	visão	pode	mu-
dar. Entretanto, eu não deixo o mundo externo ditar o que minha 
visão é para mim. E se eu posso conseguir isso, então me sentirei 
bem-sucedido com esse esforço. 
 Modo de ser	 	 trata-se	de	definir	o	que	significa	ser	um	ser	
humano atraente, um macho atraente e viver isso todos os dias. Viv-
er isso quando as câmeras estiverem ligadas. Viver isso quando as 
câmeras estiverem desligadas. 
 Viver isso quando ninguém está assistindo. Sempre se esfor-
çar para melhorar isso. Uma vez que você tiver entendido e abraçado 
essa forma de ser tanto lógico como emocionalmente, não irá querer 
voltar atrás, porque esse é um modo de vida superior. 
	 Linha	por	 linha,	eu	 identificarei	várias	características	de	per-
sonalidade e identidade que são mais atraentes para as mulheres. 
Quando	você	transmitir	esse	subconjunto	específico	de	qualidades	
muito apreciado por uma mulher e quando na verdade você for 
aquele cara, a congruência da sua personalidade é cem por cento 
coerente. 
 Você estará praticando isso minuto a minuto, hora a hora, dia 
a dia, ano a ano. Não será nenhum esforço extra ou empenho da sua 
parte	para	encenar	algum	personagem	fictício	no	set.	
 Além disso, quero  transcender para um nível mais elevado, a 
partir	de	diversos	fundamentos	espirituais	da	filosofia	Oriental.
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	 Quando	você	sai	em	field,	pode	sentir	ansiedade	de	aproxi-
mação - este é o seu receio de se aproximar de uma mulher por 
medo do fracasso, por medo da não validação, tudo se origina da 
possibilidade de ferir o seu ego. 
 Se a mulher que você desejou não acreditou nas suas quali-
dade	atrativas	ou	no	que	você	passou	pela	comunicação,	seus	DHVs	
que você demonstrou até então, seu ego seria forçado a reexaminar 
se você é atraente ou não para as mulheres em geral. 
 E com certeza, essa é uma pergunta dura de encarar; se você 
não	é	atraente	para	o	sexo	oposto,	 você	se	pergunta	se	afinal	seus	
genes são dignos de sobrevivência.
 Se você for capaz de se desligar da origem dessas emoções 
negativas	e	identificar	que	o	ego,	na	sua	forma	ativa	e	passiva,	é	sem-
pre uma força em movimento, guiando suas ações, gerando ressen-
timentos, esperando, talvez se ofendendo por pessoas com visões 
mais claras ou efetivas do mundo - se você puder se soltar disso 
tudo	-	então	você	realmente	será	livre.	Você	poderá	sair	em	field	e	
jogar no momento com grande sinceridade e atenção e mesmo as-
sim não se ligar tanto aos resultados.
 Em um estado totalmente livre de ego,  você se sentirá livre 
como uma criança novamente e será capaz de jogar. Você já viu uma 
criança olhando para você com inocência, amor, carinho e afeto, sem 
a mínima suspeita ou compreensão que você poderia rejeita-lo, ou 
mesmo se sim, eles realmente não veem a possibilidade de rejeição?
        Isso é liberdade - liberdade do condicionamento social e do ego. 
 Compreenda que a vida é um grande espetáculo que está se 
desdobrando na sua frente.  
 Existe um poder existencial que está conduzindo esse espe-
táculo, e é maior que seu ego. Então, em vez de ser apanhado pelo 
mundo exterior tão cheio de coisas fora de controle, apenas dê um 
passo para trás e olhe como um observador com grande compreen-
são que isso está acontecendo e com um senso de diversão nisso 
tudo. 
 Isso não quer dizer não dar a mínima pra nada, entenda seus
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objetivos, entenda seus projetos, entenda suas realizações e se 
aproxime deles com entusiasmo. Esteja no momento e jogue com 
grande sinceridade e atenção. 
 Porém, aceite que você não está totalmente no controle. Uma 
vez	que	 você	 confie	essa	 carga	para	um	poder	 superior,	 é	menos	
estressante	e	mais	gratificante,	e	irá	proporcionar	uma	sensação	de	
liberdade de ser capturado na matrix, o que o faz sentir como um 
roedor em uma roda de exercícios. 
 Mantenha um sentimento de desapego do mundo exterior. 
No	final	 das	 contas,	 se	 você	 ver	 alguém	 capaz	de	desistir,	 não	 se	
importar, ou que nunca parece estar muito ansioso, eles parecem ter 
paz, tranqüilidade e segurança sobre eles. O que eles sabem? Eles 
sabem que não tem controle da vida, que há uma existência maior 
que seu ego, conduzindo este grande espetaculo que está se desdo-
brando a frente deles. Eles podem se dar ao luxo de ser um grande 
observador e manter um senso de desapego ao mundo exterior. 
	 Abandone	qualquer	sentimento	de	auto-conciência	e	confie	
no seu jeito de ser. Seu jeito de ser consiste em qualidades e caracter-
ísticas que são universalmente atraentes e que você está no processo 
de icorporá-las. Não é preciso se preocupar em obter resultados ag-
ora ou depois, porque você sabe que os resultados virão com tempo 
contanto que você pratique seu jeito de ser. Você pode acreditar que 
seu jeito de ser é superior, e isso o deixa livre de qualquer expecta-
tiva ou dúvida que normalmente lhe deixariam reativo ou tentando 
forçar	um	resultado.	Deixe	fluir.
 Não seria um excelente jeito de ser poder dar felicidade a 
todos que cruzarem seu caminho? Não por drogas, não pela fama, 
não por nenhum desses outros meios do mundo exterior, porém, 
você pode tocar na força vital ou sentimentos internos, e esse estado 
emocional pode ser transmitido para aqueles ao ser redor. Eles serão 
atraídos à você e não saberão porque.
	 Há	características	de	personalidades	e	identidade	favoráveis	
a um grandioso jeito de ser. Essas características são a linha de base 
que eu sigo. Em diferentes contextos e diferentes situações, algumas 
características são acentuadas ou contidas.
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 Porém, a semelhança dentre todas essas características é que, 
em um pequeno nível, podem mudar o estado emocional atual para 
um sentimento que faz você atrair ou gerar interesse em outra pes-
soa, de forma sexual ou não sexual. Eles todos se vinculam a um 
sentimento base que é propício ao pick up.

Você já conversou com alguém com grandes sonhos? De acordo com 
a teoria de Percepção de Vedantic, nossas mentes precisam encon-
trar certas características de um objeto que sejam consistentes com 
nossas noções preconcebidas e características daquele objeto que já 
existem em nossa mente, para podermos determinar qual objeto é.
 Por exemplo, eu estou olhando para uma mesa, então eu 
tenho que ter o conceito de mesa e de todos as seus diversas carac-
terísticas, incluindo dimensão geométrica, forma, tamanho, cor, con-
texto e assim por diante na minha cabeça para interpretar que essa 
coisa é, na verdade, uma mesa.
 Se isso está de acordo com o que já existe na minha mente, 
esse objeto se torna mais real. Quando você está conversando com 
alguém que tem uma grande ambição, e não há qualquer evidência, 
poderia parecer que ele está tendo uma ilusão de grandeza e você 
poderia nem querer lhe dar atenção.
 Mas então você começa a ver evidências em volta dele, e isso 
oferece credibilidade para os seus grandes sonhos, sonhos de alto 
calibre – e seu entusiasmo diário e é muito inspirador ver alguém 
assim. E seus sonhos são contagiantes.
 Um grande exemplo disso é o Mystery quando ele está falan-
do sobre seu projeto Superstar ou qualquer outro de seus projetos. 
Quando	você	termina	de	ouvir,	realmente	fica	encorajado	a	reavaliar	
a sua vida para focar o mais alto possível, para ter coragem de focar 
tão alto, de seguir em frente.
 Quando ambição é comunicada corretamente, deixará quem 
está ouvindo querendo ou se juntar a sua jornada ou reavaliar a sua

Ambição
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própria jornada. Se feito certo, ela poderia sentir que ela está indo 
para algum lugar cinzento e nublado ao contrário do seu divertidís-
simo e excitante mundo.

 Quando nós não estamos reativos as coisas, nosso estado emocio-
nal	 atual	não	é	 alterado	por	 influências	do	mundo	exterior,	 sejam	
eles comentários maldosos, reações negativas de homens ou mul-
heres	 no	 field,	 ou	mesmo	 comentários	 bons.	Qualquer	 reação	 do	
mundo exterior não dita o seu estado emocional atual. Você está no 
controle dele. 
 Como assim? Se você recebe um comentário negativo, você 
permanece entusiasmado, feliz e positivo. Você simplesmente corta 
o assunto e muda de uma maneira positiva para onde quer que você 
queira levar.
 Poderia ser um novo assunto na conversa ou uma nova ativi-
dade que distraia do ocorrido. Seja qual for o caso, você não está 
sendo afetado. A pessoa que pode manifestar esse entusiasmo, 
alegria, energia positiva interior e não se deixar afetar por nada do 
mundo exterior é completamente não reativa.

 Quando você demostra entusiasmo contagiante, você está transpa-
recendo um sentimento referente a um determinado tema ou ass-
sunto na conversa, e o nível de sentimento que você está emitindo é 
transmitido para as pessoas em volta.
 O enorme entusiasmo que você exibe atravéz do seu atual 
estado	emocional	se	mostrará	contagiante.	O	ouvinte	também	ficará	
entusiasmado. Você poderia estar falando sobre o tópico mais logi-
camente chato, mas quando comunicado de uma maneira entusias-
mada, não é tanto o que você está logicamente falando mas de que 
modo a outra pessoa se sente quando estiver ouvindo.

Não Reatividade

Entusiasmo Contagiante
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 A risada é uma porta de entrada para a força vital de uma pessoa, 
e por isso eu gosto de usar o humor de forma destacada nos meus 
sets. Não é tanto quanto na fase de atração, você poderia vir e 
demonstrar traços de humor, mas ao invés, tendo humor como seu 
jeito de ser é muito bom ter alguém assim por. Essas pessoas sem-
pre são convidadas para festas. Essas pessoas sempre fazem falta, e 
mesmo lembranças delas geram boas emoções.
	 Humor	é	o	componente	principal	que	eu	incorporo	ao	meu	
jeito de ser, e isso emprega energia, mas quando eu estou forte o 
suficiente,	eu	vivo	minha	vida	desse	jeito.

Para que uma garota se interesse por você, você deve ser interes-
sante.	Isso	significa	que	você	tem	a	habilidade	de	falar	sobre	assun-
tos interessantes que você aprendeu por estudos, por leitura, por 
experiência de vida, para atrair quem está ouvindo a sua história.
 Interessante não quer dizer necessariamente que você tem 
que	estar	rodando	materiais	de	atração.	Interessante	pode	significar	
que você está falando sobre um assunto interessante de todos os 
tipos	de	tópicos.	Isso	significa	que	você	está	gastando	energia	para	
adicionar	valor	e	fazer	as	coisas	ficarem	mais	interessantes	do	que	
eles tem sido na sua ausência. 

 Quando Mystery fala, seus movimentos são mínimos, se não inex-
istentes, e ele fala num ritmo lento e hipnótico que, depois de um 
tempo, você se vê sugado ao que ele está dizendo de uma forma 
quase hipnótica. E isso faz qualquer coisa que ele está falando pa-
recer a coisa mais interessante no mundo. 

Humor

Sendo Interessante

Padrões Ritmicos de Fala
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 Quando a vida joga problemas em você, você apanha? Você cava 
um buraco e se enterra? Você foge? 
 Ou você está apto para trabalhar nisto? Você é capaz de agir 
como homem? Você está pronto para vestir seu chapéu de “resol-
vedor de problemas” e resolver o problema e perseverar? Você tem 
acesso aos recursos? Você é rápido nos seus passos? Você tem essa 
característica de sobrevivência que a mulher vai procurar ver antes 
de se alinhar com você completamente? 
 Como uma parte do seu jeito de ser, se tornar um homem 
que toma conta das próprias coisas vai facilitar muito os níveis de 
conforto dela. Porque quando tempos ruins vierem - e eles virão 
- ela pode contar com essas características de personalidade genu-
inamente fortes para puxar os dois para fora de qualquer problema 
que vocês possam encontrar juntos. 

	Ela	pode	contar	com	você?	Ela	pode	confiar	em	você?	Ela	pode	
baixar a guarda dela completamente e saber que você é o tipo de 
homem que vai estar lá por ela? 
 Porque mesmo se seu valor for muito alto, se você mostrar 
sinais de fraqueza ou comportamentos falsos, e ela não puder 
contar com você para ser um certo tipo de homem o tempo todo, 
então isso vai comprometer a habilidade dela de focar os sentimen-
tos dela em você. 
 Ela pode impedir o alinhamento com você para se alinhar 
com um homem de menor valor S&R por que ela sabe que tem 
acesso mais seguro aos recursos dele e ele não vai fugir.

Persistência

Segurnaça e Estabilidade
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 Se você é fascinado pelas coisas e projetos que você faz e participa, 
e você de certa forma fala sobre eles de uma maneira genuinamente 
fascinada, então quem está escutando vai sentir essa emoção, e isso 
pode ser ótimo, e poderá agir de uma forma hipnótica. 

 Você já falou com alguém que já tomou tempo não só para conver-
sar com você tecnicamente, indo através de movimentos auditivos, 
mas também está apto para conversar com você psicologicamente e 
espelhar o que você está sentindo? 
	 E	isto	não	é	bom	e	gratificante?	Você	não	aprecia	a	pessoa	por	
isto? Conversas com pessoas que demonstram essa característica 
são agradáveis e você é emocionalmente recompensado. A simpatia 
permite você sugar uma pessoa e eles vão gostar de conversar com 
você. 

	Você	já	pegou	um	tempo	para	ficar	genuinamente	interessado	no	
que outra pessoa está dizendo? Não por nenhum compromisso, não 
por nenhum pickup, mas apenas pelo momento? 
 Essa característica é tão forte que vem até sendo ensinada em 
escolas	do	começo	ao	fim	como	a	Dale	Carnegie.	De	fato,	você	pode	
ir para festas e não fazer nada além de entrar num estado de uma 
positividade e alegria calorosa e apenas escutar as pessoas, e elas 
vão pensar que você é a pessoa de maior valor da festa. Tente isso. 

Fascinação

Simpatia

Bom Ouvinte
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 Mulheres amam um homem que tem status social e inteligência 
social. Se ele pode orquestrar os dramas envolvidos nas pessoas, co-
ordenar as pessoas, tomar conta dos níveis de conforto das pessoas 
e mostrar certo nível de inteligência social que muitas pessoas não 
têm ou talvez tenham, mas não demonstram, isso vai ajudar muito 
a uma mulher determinar se ele é um homem que tem controle no 
seu ambiente. 

 Atenção vai longe. O menor esforço que você faz para ser atencioso 
para pessoas de gestos pequenos e de pequenas ações volta dez 
vezes maior. 
 Por causa de que meu tamanho pode intimidar, atenção, con-
sideração, gentileza e sorrisos são ferramentas que permitem as pes-
soas	ficarem	mais	fáceis	para	iniciar	uma	conversa	mais	confortável	
comigo. 

	Confiança	é	uma	boa	característica	para	homens	e	mulheres,	espe-
cialmente na amizade. Imagine que você está com uma mulher, você 
está no processo de construção de conforto, e você mostra carac-
terísticas	de	ser	confiável,	e	então	você	acidentalmente	viola	a	confi-
ança dos seus amigos ou outra características na sua vida que ela vê. 
Ela vai concluir que suas razões com ela e seu personagem com ela 
só funcionam no momento por puro compromisso. Este é seu ver-
dadeiro personagem, e quando chega a hora ela também estará em 
risco. 

Inteligência Social

Atenção

Confiança
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 Faça o que você disse que ia fazer, quando você disse que ia fazer. 
É	melhor	dizer	não	do	que	fazer	alguma	coisa	só	para	fingir.	(Nota:	
É um padrão você fazer por si mesmo, não um julgamento para os 
outros, não fazer em prol dos outros.) 
 Quando você pode dar sua palavra a uma garota e cumprir 
com ela, isso vai ajudar na decisão dela em marcar um encontro com 
você, de ela arriscar-se com você, de ela colocar o investimento de 
seu valor de reprodução em você. 

	Na	malhação	para	definir	o	corpo,	por	exemplo,	para	ter	uma	forma,	
físico muscular, você tem que ter características pessoais de controle 
próprio e disciplina. 
 Você deve ser apto no dia a dia ter uma base para controlar 
sua mente, controlar seu corpo, trabalhar a frente de um projeto e 
estabelecer uma meta que é muito difícil de ser cumprida. Um físico 
notável é uma demonstração disto. 
 No entanto, o físico é apenas uma técnica de trazer a frente 
essas características e as centra para quem as tem. Essas característi-
cas conduzem tanto para o sucesso na vida que qualquer um que 
possua essas características serão vistas como sendo aptas para o 
sucesso. 
 Outros demonstram suas qualidades de sucesso em uma cria-
tiva	forma	de	arte	como	na	música	ou	num	filme,	ou	até	em	um	ar-
quivo atlético ou de negócios. 
 Isso tudo contribui para sobrevivência e reprodução e são 
atrativos para as mulheres. 

Integridade

Disciplina Própria e Controle Próprio
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Ser brincalhão é uma característica que permite que você se expresse 
de uma maneira muito sem consciência de si mesmo, como uma 
criança, de uma maneira inocente. Isso pode carregar diferentes 
emoções como calor, humor, e ser genuíno, as quais eu acho que es-
tão faltando em muitos relacionamentos entre homens e mulheres. 
Quando sou brincalhão nos meus sets, isso traz a interação para um 
nível mais puro, espontâneo, inocente e genuíno, e permitem várias 
mudanças no estado emocional, o que conduz para um bom pickup. 

Quando uma mulher está investindo em você, é hora de deixar ela 
ganhar,	significando	que	ela	vai	ganhando	você	aos	poucos.	
Contudo, se vocês dois sabem que ela não está investindo inteira-
mente e ainda assim ela continua alcançando você, seu valor aos 
olhos dela diminui, e até se você estiver na boca do gol, ela não vai 
sentir tão satisfeita quanto se o valor que ela investiu fosse o valor 
que você retornou. 
Por exemplo, se ela mostra um pouco de interesse e depois você diz 
que a ama, você está retornando um IOI por um IOI; contudo, ela te 
alcançou muito facilmente. 
Mas se você, num nível emocional, pode recompensar ela ou deixar 
ela te ganhar no mesmo nível de investimento dela, você vai estar 
gratificando	ela	quando	ela	finalmente	te	alcançar.	

 Seu estado emocional atual pode ser sempre acessado. Se você ti-
rar uma foto de alguém quando eles estão conscientes disso ver-
sus quando eles estão sentindo e agindo naturalmente, você pode 
mostrar essas fotos para as pessoas elas poderão perceber e contar 
a diferença no nível emocional atual. 

Ser Brincalhão

Desafio

Estado Emocional Atual
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 As pessoas podem acessar seu nível emocional atual, o que 
você está pensando e sentindo neste momento. E os estados emo-
cionais atuais podem ser transferidos de um humano para outro. 
Você já esteve perto de uma pessoa negativa e você começou a 
sentir-se negativo e depressivo pouco tempo depois? Este é o fenô-
meno agindo. 
 Conseqüentemente, se você pode adotar um estado emocio-
nal caloroso, alegre, positivo, com boa energia, você vai passar para 
os outros o mesmo estado emocional atual, e eles não vão saber por 
que, mas eles serão sugados a você e atraídos a você de uma ma-
neira muito forte.

 Boas maneiras vão longe. Boas maneiras, mostrar respeito, sendo 
educado na casa de alguém - essas são coisas que constantemente 
trazem boas emoções para as pessoas. 
	 Boas	maneiras	não	significam	ser	de	baixo	valor,	ou	ser	não	
generoso, ou suplicar. 

 Uma vez Jim Morrison disse que a pior coisa que você pode fazer 
é aparentar tentar fazer alguma coisa, porque, comportamentos de 
pessoas de alto valor são tidos como reais quando são percebidas 
como dedicados do seu estado emocional atual.
 As pessoas não procuram apenas excelência, mas excelên-
cia na base de não tentar ser excelente. Eles querem que isso seja 
próprio. Eles querem que isto seja um dom de Deus. Eles querem 
que isto seja você mesmo, um pedaço da sua energia existencial. 
 Por tanto, nunca tente forçar alguma coisa. Jogue cada mo-
mento com grande sinceridade e atenção, mas nunca deixe parecer 
que você está muito ligado ao que vem de fora. 

Boas Maneiras

Não tente se FORÇAR a fazer alguma coisa
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 A disposição para ir embora é uma qualidade atrativa para se ter 
porque	solidifica	o	fato	de	que	você	não	está	preso	a	nada	no	mun-
do exterior. Você está em contato com a existência e esse é o melhor 
estado que nós podemos ter a esperança de alcançar. 
 Disposição para ir embora é uma tática de jogo usada para 
solidificar	esse	fato.	Quando	você	está	num	set	e	no	momento	que	
você está dando valor para uma garota e pode dar esse valor no 
meio	da	conversa,	assim	solidificando	o	fato	de	que	tudo	que	você	
disse e fez saiu de você mesmo e não há nada falso ligado a isso. 

 Seu circuito emocional deve pegar fogo de uma maneira que con-
duz para sobrevivência vista da perspectiva de uma mulher. 
 Por exemplo, se você sair do cinema e sua mulher for desres-
peitada	e	você	não	ficar	irritado,	isso	é	inapropriado.	Se	ela	derramar	
alguma	coisa	no	café	da	manhã,	e	você	ficar	irritado,	isso	vai	ser	ina-
propriado. 
 A demonstração que você está irritado não é o que importa 
aqui; é o contexto em que a raiva aparece. Este aspecto do seu cir-
cuito emocional deve provar ser saudável para a jornada de sobre-
vivência e reprodução que você e sua mulher estão prontos para 
entrar. 

 Você já conheceu uma pessoa que é absolutamente brilhante e tam-
bém eles possuem uma vulnerabilidade sem importância que parece 
muito conquistadora para você? Isso te faz ser compelido a querer a 
ajuda deles, para querer dar a eles seus recursos, sugando você. Eles 
estão puxando cumplicidade de você sem você perceber. 
 

Disposição para Ir Embora

Disposição para se Expressar

Vulnerabilidade
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 Então, da perspectiva de uma mulher, uma vez que você per-
cebeu esse valor e ele se torna perceptível, sua vulnerabilidade vai 
requerer a força e participação dela e ela vai se sentir como uma ver-
dadeira	parceira	no	relacionamento,	sentindo-se	justificada	em	estar	
ali e segurando este cargo. 
 Ela se sente necessitada e é como se você não pudesse fazer 
sem ela. Ela se sente mais segura. E a vulnerabilidade se torna uma 
amável qualidade sua. 

 Comportamento rude vai enviar um rastro de emoções ruins através 
de todos com quem você encontrar. A conseqüência emocional é 
que as pessoas não vão achar agradável estar perto de você. Se você 
puder mostrar um pouco de esforço em todo encontro para mostrar 
educação básica, cortesia e consideração para as pessoas, o frame 
será que você é um bom rapaz, uma boa pessoa, e cria a oportuni-
dade de futuras interações e relações, criando uma janela para você 
levar a interação para qualquer lugar que você achar cabível. 

Educação
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Sem Necessidades
Porque você não é ligado a nada externo nesse mundo, você nun-
ca tem necessidade de nada. Por exemplo, se você está instigado a 
voltar para sua casa com uma garota, ainda que haja alguns erros 
logísticos na sua casa, tais como falta de bebidas ou comidas, ao 
invés	de	agir	carente,	que	o	sexo	não	irá	acontecer	e	ficar	rodando	
tarde da noite pela cidade tentando achar essas coisas, se apres-
sando	sobre	isso	como	se	isso	fosse	um	meio	para	um	fim	que	você	
planejou bastante, você deveria manter uma postura de que você é 
completamente desapegado de qualquer coisa que deveria acon-
tecer durante o curso da noite, mesmo se você ainda vai à busca dos 
suplementos.

Ausência de ciúmes 
Quando você mostra ciúmes quando outro homem está falando 
com seu alvo, irá diminuir o seu valor. Mesmo que isso possa ser 
difícil fazer, você tem que lembrar a essência espiritual de que você 
não é apegado a nada externo nesse mundo, que você não somente 
apenas está disposto a ir para longe da garota, como também está 
disposto a perder a garota.

Elegância
Elegância é um atributo de pessoas que tipicamente tem alto valor 
de S&R. Quando suas manias, modo de agir e se vestir são elegante 
naturalmente, isso da ao observador a ilusão de que você vem de 
uma boa família, tem bons costumes. O observador entenderá que 
você tem certo nível de status social e irá tomá-lo como um sinal de 
que as coisas vêm para recompensá-lo.
 Em contraste, imagine uma mulher bonita que não tem mo-
dos. Se ela é manias rudes iria te envergonhar, se você não pudesse 
apresentá-la para seus amigos ou deixar que eles a vissem, isso in-
evitavelmente faria você se distanciar dela.
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Sendo articulado na fala
Falar articuladamente é uma maneira poderosa de representar o 
fato de que você é culto e inteligente, cujo são características que 
demonstram sobrevivência e reprodução no ponto de vista feminino.

Falando devagar
Quando você fala muito rápido, isso é uma pista do seu estado emo-
cional atual, que você é frágil. Quando você entra num set e fala 
muito rápido, você pode pensar que isso não é transparente, mas 
isso é na verdade uma demonstração externa de que seu estado 
emocional atual é de nervosismo e ela irá deduzir que você não se 
sente	confiante	que	ela	ficará	para	ouvir	a	menos	que	você	fale	logo.
 Por outro lado sempre falar devagar e esperando ser ouvido, 
mantém	a	confiança	de	que	ela	irá	parar	e	te	escutar,	isso	é	extrema-
mente atrativo e uma característica consistente entre os grandes ar-
tistas venusianos.

Não se qualificando para os outros
Quando alguém tenta te jogar um teste verbal para forçar você a se 
qualificar,	mantenha	uma	não	qualificação	natural,	com	uma	postura	
de	 indiferença	 ou	 até	mesmo	 se	 desqualificando,	 isso	 é	 extrema-
mente atraente.
	 Não	se	qualifique	para	os	outros	sem	motivos.	Há	exceções	
quando isso é apropriado a se fazer, tal como entrevistas de emprego 
e	coisas	do	tipo.	Entrar	num	frame	em	que	você	deixa	a	mulher	ficar	
ouvindo	você	se	qualificar	para	ela	irá	provar	que	seu	valor	é	baixo	e	
que	você	tem	motivos	para	se	qualificar.	Tenha	um	modo	de	ser	de	
alguém	que	não	qualifica	a	si	próprio.	Assim	você	faz	o	frame	ao	seu	
favor.
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 Masculinidade transmite segurança, comunica força, e em última 
análise,	comunica	todas	as	coisas	certas	para	que	uma	mulher	fique	
fisicamente	conectada	para	responder.

 Peacocking é onde você pode dar-se ao luxo para estorvar você 
mesmo ou ir contra as normas sociais vestindo algo único ou pouco 
ortodoxo,	a	fim	de	
atrair atenção.
 Apesar desse apêndice embaraçoso, você demonstra que 
você ainda é capaz de prosperar em seu ambiente social e suportar 
as	pressão	por	causa	dele.	As	mulheres	são	fisicamente	conectadas	
para responder isto.

Alguma	vez	você	 já	teve	alguém	qualificando	a	ele	ou	a	si	mesma	
para você? Se você puder dar aprovação nos momentos certos, é 
gratificante	para	elas,	e	elas	amarão	você	por	isso.	Receber	aprova-
ção é muito agradável e legal para as pessoas.

Ser pro - ativo em construir uma agenda de aventureiro. Ser o cara 
que arrasta seu grupo para juntos viverem atividades, passeios e 
férias. 

Fluxo Conversacional Harmonioso

Masculinidade

Peacocking

Dar aprovação

Aventureiro

Diversão
Carisma
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 Se você pode ajudá-lo seja o observado, e não o observador. Nós 
somos atraídos por pessoas que estão no controle, falando para o 
grupo todo, as pessoas que estão executando uma música ou está-
gio do jogo. Nós estamos observando elas, e assim reagindo a elas, 
levando-nos a ser arrastados emocionalmente para elas.

 Alguma vez você já conheceu alguém que tem uma inabalável 
crença em algo e tem um conjunto de princípios que não podem 
ser abaladas? Por razões desconhecidas, é inspirador e que nós so-
mos	mantidos	na	admiração	de	seu	magnífico	sistema	de	crenças.	E	
você deseja, se você não era capaz de adotar seu sistema de cren-
ças, que você tivesse algo tão profundo.   

	Com	o	seu	magnífico	sistema	de	crenças,	você	é	capaz	de	captu-
rar imaginações e ou de inspirar pessoas à ação? As pessoas estão 
esperando por alguma coisa real para acreditar nela. Seja inspirador 
como forma de ser, ofereça aos outros a chance de ouvir um apelo 
à ação e responder. 

             Características de identidade expressa sua identidade ou 
sua posição social na vida.
 Como você fornece valor para seus semelhantes? Muitas 
vezes nos tornamos invejosos e nós focamos sobre o que aqueles 
ao nosso redor têm, que nós “temos falta”, ao invés de focar sobre 
o que nós somos capazes de oferecer aos nossos semelhantes, que 
poderia aumentar nosso próprio valor.
 Quando você sentir a inveja começando a acontecer, use-a 
como uma ferramenta para aumentar o seu nível de percepção

Seja o Observado

Crenças Grandiosas e Princípios

Inspirador

Características de Identidade
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 sobre as melhores práticas que você não tem atingido que outros 
homens têm. E, aí, foque sobre a condição de fornecer valor real 
aos seus semelhantes. Se você trás valor para a mesa, o poder de 
que trará o que você sente merecer. 

 Você não pode ser o presidente dos Estados Unidos, mas você 
pode ser um líder dentro de seu local de trabalho. Você pode ser o 
líder local de seu dojo de artes marciais, o líder de seus negócios, o 
líder de seu time de esportes. Quando mulheres vêm homens lide-
rando outros homens em uma ação de um ponto A para um B, elas 
acham isso atraente. 

 Quando um membro de sua tribo está precisando de ajuda, você é 
o tipo de homem que reparte seus recursos, tem ação, e faz alguma 
coisa sobre isso?
	 Ou	você	debate	tudo,	enfileirando	ações	mas	nunca	chegan-
do a elas? O líder tribal tem uma obrigação para com os membros 
de sua tribo. Se um membro da tribo está com problema, o líder da 
tribo precisa ajudá-lo.

 Um audacioso bem-sucedido é alguém que é capaz, graças a sua 
aptidão, inteligência, e coragem inventiva, para partir para o ouro e 
chegar no topo.Demonstrações de realização e sucesso, especial-
mente quando as chances eram contra você, onde você foi capaz 
de triunfar devido a sua habilidade e talento serem atraentes, e eu 
luto para ser uma pessoa realizada como parte de meu modo de 
ser.

CARACTERISTICAS DE UM LIDER TRIBAL

Lider dos Homens

Pré-seleção
Protetor de Entes Queridos

Audacioso Bem-Sucedido
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C A P Í T U L O

Desinteresse

D
esinteresse é um dos mais poderosos instrumentos do 
arsenal de um Artista Venusiano 
        Não é só eficaz em transmitir maior valor, que 
provoca atração, mas desinteresse também constrói 
conforto e confiança. Ao criar a impressão de que você 
não está tentando obter algo, desinteresse  pode ser 

muito bom para desarmar metas e obstáculos parecidos, o que lhe 
permite chegar muito mais longe do que você teria de outra forma. 
        Desinteresse também é útil para ganhar obediência através do 
processo de condicionado, usando-a como um “cástigo” para “mau 
comportamento.”. 
  
Ative o desinteresse 
  
Estas são as ferramentas que nós usamos para acrescentar desinter-
esse na vibe, a fim de desarmar suspeita e gerar atração: 

Desqualificadores 
Empurrar sua Mão 
Sub-Reagindo 

1
2
3



        Desinteresse também é usado para “punir” resistência, para atingir 
o limiar de obediência o mais rápido possível. De fato, nós realmente 
tentamos acionar sua resistência propositalmente, para que possamos 
demonstrar o desinteresse em resposta (e assim ganhar mais respeito 
sobre a próxima escalada.) 
  
Desinteresse Passivo  

 Aqui estão os vários IODs Passivos que uma mulher irá usar para des-
encorajar os homens, quando ela simplesmente não sentir atração, 
conforto, ou negação plausível: 
  

  

        Muitas vezes, uma mulher não se lembra especificamente dos 
caras que ela rejeitou; são todos umas manchas. Ela rejeitou tantos no 
passado e que agora ela faz isso automaticamente. Se sua abordagem 
é semelhante a todas as abordagens falhadas do seu passado, então 
você irá acionar seus circuitos de auto-rejeição. Quebre o padrão. 

Prevenindo Desinteresse 
Giros-Fechados 
Recusando Frames 

4
5
6

Evitação 
Impaciência 
Falta de Investimento 
Resistência 
Quebrando o Rapport 
Ignorando

1
2
3
4
5
6
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 Como artistas venusianos, nós usamos desinteresse ativo para trans-
mitir valor, criar conforto no alvo, desarmar os obstáculos e gerar atra-
ção. A forma mais popular de desinteresse ativo é o Neg.
  

 Neg: Qualquer frase que, sem insultar, te desqualifica como um po-
tencial pretendente. 
 Quando o grupo te olha com suspeita, aplique um neg para 
desarmá-los. Diga algo que te desqualifique como um potencial pre-
tendente - algo que as pessoas normalmente não esperariam que al-
guém diria na frente de uma mulher que quer impressionar. 
 Quando você está mantendo papo e seu alvo está agindo um 
pouco arrogante, dê um neg nela para fazer queixo cair com um insul-
to falso. Talvez você olhe para os amigos dela enquanto aponta na 
direção dela a sua pergunta, “Ela é sempre assim?” Os caras normal-
mente falam com ela como se estivessem tentando impressioná-la? 
Essa é a chave para um bom neg.
 Se a sua entrega é sincera, como se as palavras tivessem saído 
espontaneamente de seus sentimentos, sem nenhum outro pensam-
ento envolvido, como se isso fosse a primeira coisa que tivesse apare-
cido na sua consciência, então seu neg terá o resultado desejado: seu 
alvo se sentirá atraída e os amigos dela estarão desarmados. 
 Como se não fosse suficiente, os negs também servem para 
manter negações plausíveis, ganhar tempo, aumentar a tensão sexual 
e romântica, inverter os papéis e te colocar na posição de poder, de-
safiar a mulher, fazer ela pensar se você não está interessado nela, ou 
se você não está impressionado com ela, ou se você não está tentando 
impressioná-la, e fazê-la um pouco insegura, então você se transforma 
em uma fonte de validação para ela. 

DESINTERESSE ATIVO

DESQUALIFICADORES (Negs)
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Veja como a utilização de desqualificadores é tão poderosa. Apren-
da as sutilezas e gradientes dos desqualificadores; as possibilidades 
inerentes na entrega sincera versus entrega divertida versus entrega 
aparentemente inconsciente versus entrega como se você estivesse 
tentando ocultar sua compaixão. 
 Mystery: um neg é um indicador de desinteresse. Um neg pode 
ter um-dois golpe. Um IOD seguido por um IOI seguido por um IOD 
seguido por um IOI seguido por um IOD. Um exemplo é: 
 Você é uma idiota. [IOD] Saia daqui. *abraçando* [IOI] Não espere 
nada além de uma boa conversa. [IOD] Você cheira bem. [IOI] Agora 
saia de perto de mim. [IOD] (E use um riso calibrador no fim.) [IOI] 
 Ah, as mulheres amam isso... elas riem e riem de todas as coisas... 
e elas ficam abraçadas e felizes... 

Você é estranha...engraçado! 
Então, de que diabos você vêm? 
Sua chata! *sorriso calibrador* 
O Mystery aponta dois dedos na direção dos olhos de seu alvo, 
então cruza seus braços, se encosta e olha para ela com um sor-
riso no canto da boca. Se ela responde com qualquer tipo de IOI, 
ele diz, “Oh, não COMECE... eu comi garotas como você no CAFÉ 
DA MANHÃ.” 
Você sabe por que eu nunca me daria bem com você? Eu casaria 
com você, mas não me daria bem com você. Nós somos muito 
parecidos. Mas estou curioso sobre você... há mais sobre você do 
que eu consigo ver? 
Você cuspe quando fala. Eu devia ter trazido a minha capa de 
chuva.  
Tenho apenas um segundo. 
Eu não sei por que isso acontece, mas toda vez que eu olho pra 
você, eu te vejo sem sua maquiagem. Eu não posso explicar isso. 
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Levante seu dedo e diga para seu alvo “ Espere! Seja justa com 
você!” Continue falando com o grupo, e ignore seu alvo. Dê mais 
atenção aos outros do grupo. 
Eu já posso dizer que nós não vamos ficar juntos. Nós somos 
muito parecidos. Você não aceitaria minhas imposições e eu não 
aceitaria as suas. 
Tudo bem, você está me perdendo... (então afaste-se). 
Onde está o botão que desliga dela? (Apontando para seu alvo 
e perguntando aos amigos dela.) 
Ponha o braço dela no seu e diga “Isso é tudo que você tem.” 
Whoa, Whoa, devagar, isto é baixo. 
Você é uma IDIOTA!... Eu te amo! *abraçando-a e rindo* 
Jezz, como é esse seu rolo com esta garota? 
Você é tão pequena. 
De uma volta com a garçonete. Quando ela sair de perto de 
você, acene para ela. 
Você está cuspindo palavras. 
Ela é sempre assim? 
Você pode vesti-la, mas você não pode levá-la para qualquer 
lugar. 

 Quando você dá IOI’s muito cedo para uma mulher no set - em out-
ras palavras, quando você indica interesse nela antes de demonstrar 
valor - seu valor diminui, e também a coloca na guarda, como se você 
estivesse tentando conseguir algo. 
 Há alguma forma de amolecer o impacto quando mostrar in-
teresse, capacitando você a continuar enquanto preserva seu próprio 
valor e os níveis de conforto dela? 

HAND-THROWS
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 Sim! Simplesmente calibre os IOI adicionando um IOD no fim. 
Por exemplo, se eu digo a uma garota “Eu gosto de você”, isto é ob-
viamente um IOI. Portanto, eu vou calibrar isso seguindo-o de um IOD, 
como “Isso é ruim, não estou seguro sobre você ainda.” 
 O Mystery poderia dizer: Wow, você é incrível.” [IOI] “Quer dizer, 
não me leve a mal... em cinco minutos você pode dizer a coisa errada e 
estragar tudo.” [IOD] 
 Nesse caso ele balança interesse com desinteresse, capacitan-
do-o a seguir com muito mais do que seria possível de outra forma. 
 O indicador de desinteresse no fim é o que chamamos de IOD 
Calibrador, porque isto permite que nós calibremos o impacto do 
IOI. O Mystery ensina a sempre amaciar um IOI adicionando um IOD 
calibrador no fim, que permite que você continue com significativa-
mente mais escalação do que você conseguiria de outra forma. Frases 
e toques que normalmente seriam interpretados como muito avança-
dos - e assim resistidos - agora são bem vindos. 
 Por exemplo, vamos dizer que você pega as mãos de uma mul-
her com suas mãos para uma inocente e inofensiva guerra-dos-pole-
gares. Mas... ao pegar sua mão, você telegrafou interesse, e o IOI pode 
fazê-la se tornar mais resistente, então ela se afasta. Portanto, você 
precisa balancear o IOI de pegar a mão dela adicionando um IOD cali-
brador, com por dizer a ela “Não tenha idéias divertidas sobre isso.” 
 Esse é o pequeno indicador de desinteresse que torna possível 
continuar pegando a mão dela quando ela normalmente poderia se 
afastar. 
 Outro exemplo disso é se encostar e cruzar seus braços (IOD), 
então você diz “Estou curioso sobre você...”. (IOI). 
 Outro exemplo é abraçar uma mulher (IOI), e então empurrá-la, 
dizendo “Ok, isso é tudo que você vai ter.” 
 Outro exemplo é olhar para longe (IOD) enquanto você põe sua 
mão no ombro de uma mulher (IOI), e um segundo depois olha em 
seus olhos (IOI) enquanto você retira sua mão do ombro dela com um 
pequeno empurrão (IOD). 
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 Então, o primeiro princípio de microcalibração é sempre au-
mentar a eficácia de seus IOI’s amaciando-os com um IOD calibrador. 
Este princípio deveria sempre ser trabalhado em seu procedimento 
social. 
 O próximo princípio na microcalibração é sempre retornar 
desinteresse com desinteresse. Se ela me dá um IOD, então eu tam-
bém preciso dar a ela um IOD; de outra forma eu estaria recompen-
sando-a por mau comportamento. 
 Quando eu pego sua mão, eu estou calibrando o tempo-real de 
suas respostas. Ela coloca sua mão na minha e me toca um pouco? Ou 
eu detecto ainda uma pequena resistência? Se eu sinto que ela está 
puxando para trás, mesmo levemente, eu antecipo as coisas empur-
rando a mão dela.  
 Devido ao fato de ela ter me dado um IOD (a resistência que 
eu senti em seu toque), eu vou retornar com um IOD empurrando a 
mão dela com uma desprezível escova em meus dedos, como se eu 
estivesse descartando um pedaço de lixo. Isso é chamado de hand-
throw. 
 Se você faz isso com propriedade, ela vai sentir um poderoso 
abalo de validação que vai fazê-la ter mais cumplicidade no futuro, 
como também fazê-la pôr mais esforços em conseguir ganhar sua 
atenção e aprovação. Ela pode ainda ficar indignada. Mais de uma vez 
eu escutei um zangado “Você empurrou minha mão?!?!” As mulheres 
realmente sentem a emoção gerada por um hand-throw bem executa-
do. 
 Não pode parecer que você fez isso de propósito. Se parecer 
que foi deliberado, não terá o efeito desejado, e ainda vai parecer 
insincero, destruindo sua eficácia. No momento em que ela poderia 
estar se sentindo descartada (por causa do seu IOD), ela vai sentir que 
você está tentando fazer ela se sentir descartada. Por causa disso, vai 
parecer que você está forçando a barra (sendo assim não-atrativo) e 
ademais seu IOD parecerá insincero, tornando-o ineficaz. 

Balanceie seus IOIs com IODs
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 Quando feito com propriedade, o hand-throw pode parecer 
impensado e descuidado, com se você genuinamente está esquecido 
do porquê de você ter feito isso. Isso pode parecer como um pensa-
mento de que você já está preocupado com a próxima coisa e você 
simplesmente descartou suas mãos inconscientemente. O movimento 
é sutil – uma desprezível escova dos dedos, como o ato de lançar um 
pedaço de papel embolado. 
 Afinal, se você empurrar a mão dela com muita força, como 
você pode querer que o empurrão não pareça intencional? Similar-
mente, se você estava olhando a face dela para ver a reação ao hand-
throw, então como você poderia fingir estar fazendo isso inconsci-
entemente? 
 Agora, imagine que, ao contrário, você pega a mão dela, e em 
seu toque você sente interesse e cumplicidade, ao invés de resistên-
cia. A mão dela aperta a sua e vocês dois se divertem em um jogo da 
guerra-dos-polegares. Ela está completamente nisso. Depois de a par-
tida terminar, você ainda pode fazer um hand-throw. Por quê? Por que 
pegar sua mão e fazer a guerra-dos-polegares com ela ainda é um 
indicador de interesse, e assim ainda é necessário balancear com um 
desinteresse também, a fim de construir conforto e confiança, possi-
bilitando que você escale de novo. E de novo. E de novo. 
 Isto é ok se você usar suas Hand-Throws, contanto que você 
está no minimo saindo e praticando-os. 
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 Uma forma de indicar desinteresse é ao entrar em todas como se 
você estivesse reagindo menos para o seu alvo do que ela para você. 
Por sub-reagir a ela, você demonstrará desinteresse e, portanto, alto 
valor.
 Uma das formas de fazer isso é posicionar-se de modo que ela 
fique virada pra você com o corpo dela, enquanto o seu corpo está 
virado para fora. Isto cria a sensação de que ela está buscando rap-
port com você, mais do que você está com ela. Logo a pessoa que está 
tentando duro é que tem valor inferior, criando a sutil sensação de que 
você tem alto valor invés dela.
 Esta dinâmica é exatamente o motivo pela qual praticamos ini-
ciar conversas por “sobre os ombros” ao invés de virado diretamente 
para o grupo.
 O mesmo principio é trabalhado se a mulher está olhando para 
você enquanto você estiver distante procurando por ela. Tenha cuida-
do para não confundir isso com mau contato visual – “O fundamento”( 
the foundation) é primeiro ser capaz de fazer contato visual forte e 
amigável de uma forma confortável, para que as pessoas sintam que 
tem a sua atenção e que você realmente aprecia falar com elas.
 Uma vez que este fundamento de bom contato visual estiver 
em vigor, aqui é o próximo passo: olhe o seu alvo no olho quando 
você conversar com ela. Então continue conversando, mas deixe que 
seu olho percorra longe, como se você estivesse um pouco “fora de 
zona” enquanto você estiver falando. Em outras palavras, você ain-
da está falando com o seu alvo, entretanto os seus olhos percorrem 
longe.
 Agora e cada vez mais olhe dentro dos olhos delas afim de 
mantê-la presa como um gancho. Então olhar novamente ao falar. De-
sta forma você continua a conversar com o alvo, mas enquanto os 
seus olhos estão procurando mais algum lugar, e eles só retornam a 
ela ocasionalmente para dar-lhe apenas o suficiente para manter sua 
atenção em forma de gancho- mas nada a mais.
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 Quando você faz isso estará praticando a sua calibração. Você 
está testando para ver apenas quanto tempo você pode manter a con-
versa pendurada. Só nos momentos em que você sente que ela está 
prestes a olhar, olhe dentro dos olhos dela e fixe-se com seu olhar 
para voltar ao gancho. (look back in her eyes and fix her with your gaze 
to hook her back in) Depois olhe novamente e repita o processo.
 Quanto mais tempo você conseguir manter o enforcamen-
to dela, mais alto irá parecer o seu valor, perante a ela. Um espaço 
emocional é criado, assim, agora você tem o poder de recompensá-la 
ocasionalmente com o aumento de seu contato visual. Sua atenção e 
apreço deve ser recompensa para ela. Até mesmo o seu toque é uma 
recompensa.
 Qual é a melhor hora para recompensá-la? Sempre que ela 
perseguir você ou der mais concordância. Por exemplo, quando ela 
vira o rosto mais para você, recompense-a com mais atenção. Sempre 
que ela fizer um esforço para entrar na vibe ou impressionar você, 
recompense-a com crescente apreciação. Sempre que você escala fisi-
camente e ela obedece, recompense-a e então a empurre para longe. 
Repita o processo.

Imagine esta cena: Mystery está conversando sobre sua sobrinha com 
uma mulher que ele acaba de conhecer. Ele está olhando dentro dos 
olhos dela, e deu uma “tragada” com o seu cigarro, e em seguida 
oferece-o para a mulher.
 Ele continua falando sobre a sua sobrinha, que ele detém o 
cigarro pra ela. Sua expectativa, para ambos, é que ela pegue o cigarro 
e ofereça certa resistência. O principal erro neste exemplo até agora 
é que o valor na oferta do cigarro foi mal calibrado. Ao olhar para ela 
com expectativa, tornando evidente que ele está observando atenta-
mente a sua resposta, ele colocou-a num ponto, onde acrescentou 
potencialmente uma tensão desnecessária a vibe. ³²

DESINTERESSE PREMEDITADO

 32 Claro, Algumas garotas irão 
alegremente aceitar o cigarro, por 
que afinal elas estão atraídas por 

você. Afinal, quando as garotas 
estão atraídas por você elas envi-
arão IDI’s e darão cumplicidade.
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 Continuando neste mesmo cenário, o cigarro de Mystery é 
o valor oferecido para o alvo dele, que ela agora pode aceitar ou 
recusar. Se ela recusa seria um claro IDD. Se ela faz isso, ele deverá 
respondê-la com um IDD, talvez com um olhar distante ou jogue um 
NEG. Essa é uma das regras básicas da micro-calibração: Quando ela 
demonstrar desinteresse, você deve transmitir desinteresse tanto 
quanto. Caso contrário, o seu valor irá cair.
 Aqui está o problema: Se ela recusa o cigarro (IDD), ele é dis-
tante na resposta (IDD), poderia dar-lhe a má impressão de que ele 
está tentando puni-la por ela tê-lo desafiado. Tudo o que faria é en-
trar em todas como passivo-agressivo e reagir emocionalmente, re-
duzindo assim o seu valor. (Este é o problema em ser excessivamente 
severo. Elas irão ver como deliberado e fingido. Mas a boa noticia é 
que calibração melhora rapidamente com a prática.)
 Então como é que o Mystery resolve esta situação? Como é que 
ele vai de volver o IDD dela com um IDD, sem sair como reativo ao 
longo do caminho?
 Ele usa a sub-reação, mas ele não é previsível. (preemptively)
 Para a melhoria em relação ao cenário anterior, imagine: Mys-
tery está conversando sobre sua sobrinha com uma mulher que ele 
acaba de conhecer. Ele pega o cigarro e dá uma tragada, e em seguida 
ele olha distante como se ele estivesse oferecendo o cigarro á mul-
her. Neste cenário, ele olhando distante dela como se ele detivesse 
o cigarro, e continua falando sobre sua sobrinha olhando em outra 
direção.
 Vamos examinar algumas diferenças entre as duas sentenças. 
 Primeiro, ele ofereceu-a uma tragada sobre o seu cigarro, ele 
manifestou interesse e pode ter de sair como também a transmitir.  
Mas em nosso novo cenário, ele acrescenta um IDD calibrador pelo ol-
har distante, quando nós oferecemos o cigarro a ela. Por isso, a oferta 
dele parece muito menos encaminhada. É ver como se não fosse nen-
huma grande coisa para Mystery e, assim, ela sentirá como isto não é 
nenhuma grande coisa para ela.  
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 Neste cenário ela é agora mais provável que se sinta muito mais 
confortável e aceitar o cigarro, em primeiro lugar. Assim a sua eficácia 
virá a aumentar como resultado da sua calibração com os IDD.
 Segundo, Porque o seu desinteresse está agora entregue PRE-
EMPTIVELY, O IDD virá motivado por uma verdadeira emoção (sob a 
sua consciência) em vez de parecer vingativo. Ele sempre tem a plau-
sível dúvida de que algumas vezes ele só fica distraído. 
 È apenas um comportamento natural de alto-valor para um 
cara com opções e nobre pensamentos, certamente não mal-inten-
cionada de qualquer maneira. È apenas parte de sua loucura pessoal. 
Isto constrói credibilidade na sua entrega. A chave aqui é que quando 
o IDD é preemptive, ele não pode ser associado com nenhuma de 
suas respostas e assim não pode ser interpretado como uma reação a 
qualquer uma das respostas dela. 
 Terceiro, repare que o Mystery tem pré-excluido a resposta dela 
para chegar primeiro ao IDD. Então se ela for mesmo recusar o seu 
valor oferecido, ele já está, entretanto, sempre procurando por ela de 
alguma maneira, e seu IDD sai autêntico ao invés de alguns que soam 
falsos, passivo- agressivo na tentativa de castigá-la. Isto significa que 
o IOD será interpretado como verdadeiro pelo seu circuito emocional 
e portanto terá um impacto muito mais poderoso. Alguns IDD’s bem 
colocados percorrendo um longo caminho para ensinar a ela a ser 
submissa no futuro, e na verdade, é uma parte necessária do processo 
de condicionamento. 
 Quarto, aviso de que se agora ela não aceitar o cigarro, Mys-
tery está numa posição de olhar para trás dela e recompensar a con-
cordância dela. Usando estes tipos de IDI’s como recompensas, ele 
reforça sua concordância. E condiciona ela a ser submissa no futuro.
 Micro-calibração é tudo sobre o incrível poder escondido den-
tro das sutilezas e nuances dos nossos comportamentos sociais a par-
tir de momento-a-momento, como nós interagimos com outra pes-
soa.
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 Algumas coisas estão a tornar-se claro. Primeiro qualquer ofer-
ta de valor é, na realidade, também um indicador de interesse. Por ex-
emplo, oferecendo-lhe uma tragada do seu cigarro indica algum grau 
de interesse nela. Para a antiga escola PUA, eu estou dizendo que um 
DHV é um IDI tanto quanto.
 Segundo, isto significa que um DHV é um teste de cumplici-
dade, porque eu estaria interpretando a resposta dela como sendo 
um IDI ou IDD, a fim de repreender ela ou recompensá-la adequada-
mente. 
 È hora de começar a pensar na técnica como embora elas este-
jam testando cumplicidade. Eles são apenas um forma útil para gerar 
um feedback para que você possa micro-calibrar isso. 
 È por isso que Mystery fica distante utilizando linhas como : “ 
Enrole seu cérebro em torno disto... Quantas vezes o número “9” apa-
rece entre 1 e 100?”³³
 Esta técnica, que parece breve e em formato pré-formulado, 
funciona por causa de como Mystery usa isto. 
 Primeiro, relembre isso  Mystery é carismático e entusiasmado 
que está verdadeiramente entregue transportando mais valor e  por-
tanto despertando o interesse das garota. A técnica é apenas um veí-
culo através do qual ele é capaz de demonstrar a sua entrega ao alvo.

Oferecendo Valor

 Em seguida, compreenda que a carta da vez é apenas uma oferta de 
valor para a vibe, de modo que você possa gerar respostas a partir do 
seu alvo. Assim como esses fluxos de reação, nós micro-calibramos 
pra elas, assim condicionando ela para investir mais e mais de sua 
atenção e concordância.
 Como Mystery oferece essa carta na manga, ele na verdade 
está assistindo por uma coisa muito simples: IDI’s e IDD’s.  Tudo que 
ela diz pode ser interpretado instantaneamente como um IDD ou IDI. 
Ela vira o rosto pra ele? IDI.

³³ A resposta certa é que 
o número 9 aparece 20 
vezes entre 1 e 100. Eles 
aparecem em 9, 19, 29, 39, 49, 
59,69,79,89,90,91, 92, 93, 94, 
95, 96, 97, 98, e duas vezes 
em 99. 117



Ela sorri? IDI. Mesmo a menor amostra de um sorriso, mesmo se ela 
também estiver agindo como se isso fosse um pouco estranho? IDI. 
Ela age impaciente? IDD. Desanimada? IDD. Ela está evitando? IDD. Ela 
começa a falar com a amiga dela? IDD. Ela começa a tocar no cabelo, o 
rosto ou no braço? IDI. Ela te dá atenção? IDI. Ela sorri? IDI. Ela age mal 
ou rude? IDD. Ela faz perguntas? IDI. Ela permanece falando com você? 
IDI. Todas as respostas dela podem ser interpretadas por este jeito. 
Mystery simplesmente calibrará  estes indicadores quando eles vier-
em.Se ela precisa de mais valorização, ela consegue. Se ela demonstra 
desinteresse, então ele deve devolver com desinteresse – (often even 
pre-empting her). Os seus sinais são bem calibrados, portanto eficaz. 
Todo o tempo ele está tocando nos interruptores de atração dela por 
meio de indicadores de valor contido nas suas histórias e entrega. 
E ele continua escalando fisicamente, testando ela para mais e mais 
concordância. 

 Mystery utiliza freqüentemente os NEGs “Bem, você está me per-
dendo.” Passando a mensagem de que a aprovação dele deve ser con-
quistada e que a atenção dele começa a procurar melhor estimulação. 
(Talvez ela esteja sendo desagradável e ele esteja cheio dela.) 
 Este NEG faz com que o seu alvo sinta iminente a perda da sua 
atenção, e que provoca uma reação knee-jerk dentro dela para tentar 
obter validação de volta.
 Um Roll-Off pode ser usado para mandar a mesma mensagem 
sem palavras, usando habilidade com a linguagem corporal para dar a 
ela o receio de perda. 
 Há mais sutileza aqui do que deveria haver. Você deve fazê-la 
sentir como se você estivesse prestes á se rebelar (sair). Tudo começa 
com os seus olhos. Como os seus olhos começam a rodear, seu alvo 
avisa que você está ficando distraído. Então sua cabeça começa a 
seguir o exemplo (dos olhos), ela repentinamente antecipa a iminente 
perda da sua atenção.

ROLL-OFFS
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 Isso demonstra desvalorização para com ela, e o desejo dela 
de obter validação de volta realmente faz com que ela seja puxada 
para você. Como se alguma energia estivesse puxando ela fisicamente. 
Muitas vezes, a mão dela vai chegar para agarrar a sua manga, ou ela 
vai dizer alguma coisa rapidamente – qualquer coisa – numa tentativa 
de fisgar você de volta, como se ela sentisse uma repentina solicitação 
para “ fazer alguma coisa, antes que seja tarde demais.”
 Se o seu jogo é resistente, você deve ser capaz de desencadear 
esta reação numa mulher com apenas pequenas nuances na sua lin-
guagem corporal. Não há necessidade de um backturn cruel/severo/
rude. Em vez disso, você simplesmente começa a passear com os ol-
hos, e então você começa a virar sua cabeça, e *boom* (ruído) ela está 
agarrando o seu braço, e fazendo um monte de perguntas estúpidas. 
 Mystery:Quando escalada fisicamente com o toque, ao menor 
sinal de resistência ( o limiar dela) faz um roll-off. Tomando um gole de 
sua bebida é um bom roll-off. Espere para que ela reinicie. Se ela não 
fizer isso então depois de 10 minutos, então lentamente volte ao seu 
trabalho. Mas lembre-se que reiniciar causa perda de valor, então tente 
evitá-las. Com calibração, você deve ser capaz de dizer de antecipada-
mente se o seu roll-off trabalhará.  
 Sempre que o seu alvo é excessivamente resistente ou age 
como se ela fosse presa a você por permissão, pratique Rolling-off 
para transmitir a sua falta de vontade de perder o set. Se ela estiver 
realmente atraída por você, então ela jogará a isca para você voltar, ela 
vai abordar você logo após reinicie o chat.
 Se ela não faz estas coisas, então você não está nada atraente 
em primeiro lugar, ou o seu roll-off não estava bom o suficiente. Não 
é grande coisa – só volte a abrir-lhe mais tarde, oferecendo outro valor, 
e então continue a partir daí.  Há tanta energia a ser exploradas nas 
sutilezas e nuances dos seus movimentos. Vê-lo como uma forma de 
arte. 
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 Isto não apenas um certo “tipo de linguagem corporal” como “ 
avançar mais devagar assim você não olha nervoso.” Isto é mais pro-
fundo que. Você poderia passar anos adicionando e refinando vários “ 
body languages sound bites” em sua entrega não-verbal. Movimentos 
podem ser usados para transmitir valor, indicar interesse ou desinter-
esse, construir conspiração, demonstrar apreciação, para transmitir a 
sua vontade de caminhar, e assim por diante.
 Mystery: Você pode imaginar se tudo fosse exatamente mais len-
to? [ caminhando por toda  a sala em lenta emoção] Quero dizer, eu 
sinto como correto isto é como eu sou num set. 

Mystery: Eu acho que um bom NEG é o olhar de soslaio (canto de olho). 
Onde você só vai fazer isto para ela (*squinting*) e apenas olhar como 
ela reage. Deve sentir-se como se eu não comprasse o que ela disse.

IMPEDINDO FRAMES

DESINTERESSE PASSIVO

 Como uma mulher age indesejavel-
mente com homens? Elas tendem a 
expressar o seu desinteresse passiva-
mente, evitando confrontos. Na ver-
dade todos os seus IDD’s baseiam-se 
na estratégia de evitar/ esquivar-se.  
Esperamos que o cara compreenda 
a dica e deixe-a sozinha. Vejamos al-
guns exemplos de como as mulheres 
transmitem desinteresse.
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 Se ela pode fingir que ela não ouviu o que você disse, a fim de evitar
conversar com você, então ela vai.   
Se ela pode fingir que você esta falando com outra pessoa e não com 
ela, então ela vai.
 Ela vai evitar contato com os olhos, ela vai evitar proximidade, 
ela vai evitar conversar.   
 E ela vai sair andando na primeira chance que ela recebe.   
 Se o seu telefone tocar, e seu nome aparece, ela irá evitar a 
chamada se tiver algum sentimento estranho. Por exemplo, digamos 
que ela era você e o convidou para uma atividade na semana pas-
sada. Ela está no ato - ela fez você parar - e você tem todo o direito de 
confronta-la e exigir uma explicação. Infelizmente, este é exatamente 
o que ela está com medo de, e que se sente desconfortável com ela, 
e ela vai evitar que essa sensação desconfortável, ao não responder à 
chamada.   
 Esta é a razão pela qual é tão importante, não se importar. Se 
você praticar o Fantasma, então não seria nenhum grande negócio 
para você, saber se ela apareceu para uma atividade ou de outra, e 
além disso, você teve um monte de amigos lá de qualquer forma, com 
ou sem ela. Você ainda se lembra que não existe somente ela.  
 Quando você se põe em uma vibe, como uma forma de ser, as 
pessoas não vão sentir evitação no pensamento de você em primeiro 
lugar.  

 Ela irá agir irritada ou impaciente.  
 Ela vai te apressar. “Ok estou com pressa, o que é isso, é uma 
opinião feminina que você quer? “(Esta é a isca para você ficar indig-
nado com ela por ser rude, de forma você pode sair fora por estar 
zangado.)  
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 Estas linhas irão enquadrar sua abordagem e como você está 
se impondo. Ela faz isto explícito a fim de retirar a sua plausível nega-
ção. Você pode dizer, “Oh me desculpe, eu não sabia.” Mas agora você 
sabe. Se você continuar e ficar, você está sendo rude.  
 Elas vão ser facilmente distraídas.  
 Se algum dos amigos dela disser algo para ela, ela irá “Ficar dis-
traída” e voltará a sua atenção a eles, se afastando de você. Então ela 
irá “se esquecer” de voltar a falar com você. Agora ela pode ignorá-lo 
e não é culpa dela.  
 Se você dizer alguma coisa sobre ela ignorando você, isto ira 
por você para fora do grupo, e eles verão como você está sendo es-
quisito e intrometido. Agora você é o cara estranho, de forma que elas 
não têm que ser educadas com você. Eles podem agir como que você 
estivesse os assustando. Agora eles têm uma desculpa para virar as 
costas para você ou irão pedir para que você saia.  
 Isto não é justo, você não é uma pessoa má. Você merece o 
mesmo respeito básico como qualquer outra pessoa. Mas... deixe o ir. 
Pratique o Ghost. Este set veio e foi como um vapor ao vento. O que 
resta mesmo é você. O seu senso interno de validação foi abalado pe-
los rudes, você recebeu várias respostas desagradáveis em um único 
set na noite?   
 As emoções geradas socialmente podem criar uma experiência 
muito poderosa. Mas essa experiência ainda é apenas um sentimento, 
e não a sua identidade. Use isto para construir suas características e 
força. Sinta o lá dentro, reconheça isso, e observe como ele envia a 
você influencias a seus pensamentos. Então deixe os ir.  

“Nós estamos realmente no meio de uma conversa importante 
agora.”  
“Nós realmente não nos vimos a uns 6 meses, por isso, se você não 
se importa...”  



 Ela não oferece nada para ajudar ao longo da conversa. Você faz
um trabalho de comentário bem estruturado, mas ela só responde 
com uma única palavra.   
 Ela evita fazer declarações desnecessárias, porque ela não quer 
incentivá-lo.  
 Se você continua falando, enquanto ela não, ela irá tentar te dar 
um olhar duro. Alguns caras não conseguem lidar com esta pressão 
social, e eles vão embora, o mais rápido possível. Alguns caras ficam 
com raiva e reagem.   
 Para lidar com isto corretamente, verifique o artigo sobre Teoria 
da Violação.  

 

 Ela não “joga bem.” Se você perguntar algo para movê-la, mesmo a 
poucos metros, ela irá se recusar avançar com você.  
 Se você perguntar a ela o quais são suas cores favoritas, ela vai 
dizer: “Não, obrigado, eu não estou interessada.”.  
 Se você pedir para ver suas mãos, ela vai dizer: “Eu não quero 
jogar este jogo.”.  
 Se você começa reativo e dizer: “Qual é o seu problema?” Ela vai 
responder, “Por favor, me deixe sozinha.”  
 Você pode se sentir como se estivesse sendo feito injustamente 
de babaca. Como Ela está fazendo você olhar rude, embora ela que 
está sendo rude agora. E logicamente, você está certo. Mas emociona-
lmente, ela está certa - e, a longo prazo, você tem que fixar a sua vibe 
para você não ficar com estes tipos de respostas em primeiro lugar.  
 Ela diz que tem um namorado. Este é um sinal clássico de 
que você está telegrafando muito interesse. Não tente avançar agora 
continuando a falar ou até perguntar sobre seu namorado. Ele pro-
vavelmente nem sequer existe. Apenas mantenha o jogo e não seja 
tão óbvio com seu interesse na próxima vez.   

FALTA DE INVESTIMENTO

RESISTNCIA



 Quebrando o contato visual. Passando longe. Se afastando. Falando 
com os outros.  
 Discordando. “ Não, isso é estúpido. ”   
 Ignorando. “Que seja. De qualquer maneira...”   
 Perguntando. “Por que você está nos perguntando isto?”  
 Despedindo. “Por que você não vai dizer isso para eles ali.”  
 Acusando. “Você tem algum problema?”  
 Lembre-se: (1) Queira ou não ela está sendo rude, você não 
deveria estar despertando ainda estas respostas em primeiro lugar. 
Continue praticando até que você corrigir esse problema. (2) Deixe 
que essas pessoas tenham a sua resposta rude, mas não se alimente 
dessa energia. Não absorva isso. Apenas deixe isso passar como se 
você fosse um fantasma. (3) Tente recuperar a situação puramente por 
uma questão de prática, mas não ficam associadas ao resultado.  

 Você diz algo, mas ela ignora você completamente como se não es-
tivesse ouvido. Ela evita o seu olhar e age como se ela não estivesse te 
vendo. Ela ignora você completamente.  
 Ela não ouviu o que você disse? Você olha estúpido se você 
repetir de novo. Você tenta isso uma vez e, em seguida, ela fica com 
raiva de “fazer você olhar estúpido.”.  
 Se você se torna conflituoso, agora é você que está em uma 
violação, e ela tem uma razão legítima para tratá-lo como estranho e 
assustador.  
 A questão errada é “O que posso fazer para ela parar de me ig-
norar? Por que razão ela está agindo igual uma troxa?”.  

QUEBRANDO O RAPPORT 

IGNORANDO



 Quando a sua realidade torna-se preenchida por mulheres 
atraentes, você vê que elas são constantemente dirigidas por um in-
terminável fluxo de excentricidade — cada uma delas é conduzida 
pelo seu próprio modo de ser — e é por isso que ela é propícia a evitar 
qualquer comportamento em primeiro lugar. Ela tem filtrado tantos 
homens que agora isso acontece automaticamente.  
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Interesse

PROXIMIDADE

Ao exibir mais alto valor em uma interação, você pode observar 
aumentos acentuados em circunstância onde as mulheres se 
aproximam, talvez cinco ou dez metros de distância, e, muitas vezes, 
cobrem outra direção.Isto é um IOI. 

Estas mulheres podem estar ou não conscientes da psicologia 
por trás do motivo que eles fazem isso, mas funciona mesmo, 
governando o comportamento social delas para aumentar o contato 
delas com alto-valor social. 

Quando as mulheres permanecerem na sua presença, fique à 
vontade para iniciar uma conversa com elas. Mesmo que elas não 
estão cientes de que estão dando a você a permanência da 
aproximação, elas normalmente irá responder positivamente. O jogo é 
recuado. 

Imagine um cenário onde você tem pre-seleção;talvez você 
falando com um grupo de mulheres. Então note os passos dela   
pela sala. No momento que ela passa pelo seu grupo, ela para 
brevemente, e então continua caminhando para o outro lado do sala. 



CUIDANDO DA APARÊNCIA
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As emoções dela causaram esta demora, com base nos sinais 
que ela deixa em seu arredor. Ela tem vontade de parar por um 
momento próximo ao seu grupo. Foi apenas um sentimento. Tire 
vantagem disto, e abra da melhor forma , e ela responderá.  

Além disso, você pode notar os próximos IOI´s, após ter 
decorrido um tempo observar os passos de algumas meninas andando 
próximo a você e seus amigos. Elas vão falar mais alto para adquirir a 
sua atenção. Eles podem não estar atentos que eles estão fazendo isto; 
o comportamento foi construído.  Abra sua consciência e comece a 
notar sempre que tais coisas acontecem para exercitar sua Intuição. 

 A proximidade é um sinal de que significa "ABRA-ME"-que 
assim seja feito. 

 
O cuidado com a aparência é outro comportamento 

inconsciente que as mulheres exibem  
quando se sentem atraídas. Ela irá tocar mais em seus cabelos e 
começar a brincar com isto. Ela vai fazer o cabelo sacudir. Ela vai tocar 
o rosto e pescoço dela, e na parte de trás de sua mão. 

Ela vai coçar a sua bochecha, ao lado de seu nariz, e entre o 
lábio e do nariz. 

Note estes IOIs ocorrendo um segundo ou dois depois de ter 
obtido apenas um grande riso na conversa, ou depois de alguns negs. 

Mystery: Não é apenas inconsciente, de tão sutil. É um circuito 
telegrafado, designado no circuito do nosso cérebro, como um macaco 
robô, que coça os pontos chave. É um comportamento designado. A idéia 
é ser maravilhado por isso! Você fica com coceira. Isso faz você coçar. 
Pessoas não coçam suas bundas. Elas coçam somente esses pontos 
chave. Isso é o que é interessante sobre isso. 
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Atenção indica interesse claro. Quanto mais você é uma fonte 

de valor, mais as pessoas vão olhar para você, inclina-se em sua 
direção, o assiste, escuta atentamente as suas palavras, e assim por 
diante. Estes são todos os IOIs. 

Permita você mesmo tornar-se mais conscientes quando essas 
coisas não acontecerem com seu alvo, como no início do jogo, quando 
muito interesse demonstrar vai assusta-lá, contra quando pode ser útil 
indicar interesse. 

Por exemplo, ela inclinada demonstra interesse, enquanto que 
um movimento ruim durante a aproximação, pode ser uma forma útil 
no sentido de demonstrar interesse em seu alvo ao mesmo tempo em 
que você precisa recompensá-la mais tarde, como quando ela há 
pouco passou no teste de cumplicidade ( compliance test ). 

Com o passar do tempo, a sua intuição irá torna-se afiada de 
como as outras pessoas estão direcionando a sua atenção em 
situações sociais, e como isto revela informações sobre o seu valor 
social e da sua agenda. 

 
Parece tão simples. Se ela não gostar de um sujeito, ela o evita. 

Mas se ela gostar dele, então ela tenta falar com ele mais. Vibing é um 
IOI. 

Isto é natural para a nossa programação social: Nós preferimos 
aquelas pessoas com vibe que são interessantes para nós, porque são 
as únicas que queremos estar conectados. E as mulheres que estão 
tentando vibe, ou seja, vibração com você, elas são as mais 
interessadas. Interprete como IOI, e comece a testar a sua 
cumplicidade. 

Quando uma mulher está tentando vibe com você, ela vai 
acrescentar valor a conversa, ela vai dar risada em suas piadas, e 
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ela fará um monte de perguntas. Estes são todos os IOIs claro, e ela 
vai se sentir rejeitada ou até mesmo decepcionada se você não 
responder. 

Porque vibe é um indicador de interesse, você também pode 
usá-lo para mostrar apreço. Por exemplo, digamos que o seu alvo 
menciona a equipe de natação. Ao ouvir isso, você parece 
impressionado com ela, e você se torna mais animado em sua vibe 
com ela, de repente você está mais dentro da conversação.

Se você tivesse mostrado esta mesma excitação mais cedo,e em 
seguida, ela poderia ter vindo com toda falsidade e excesso de 
interesse, que só irá fazer sentir a sua suspeita. 

Mas porque você mostrou interesse no momento certo, logo 
após seu DHV, como se o seu DHV foi o que desencadeou a sua 
emoção, ela se sente verdadeiramente apreciada. Agora ela é capaz de 
apreciar-lo valoriza-lo. * click * Você sacudiu há pouco um interruptor 
de conexão, e se sente excitante e romântico para ela. 

O que eu quero que você entenda é este conceito: Você não 
acionou um interruptor de conexão somente mostrando avaliação. Em 
vez disso, é quando você mostrar apreço no momento certo, 
transmissor que era algo realmente especial sobre ela que acionou os 
sentimentos dela, fora de seu controle consciente que o interruptor de 
conexão dela é ativado. Suas emoções o fizeram isto. 

Contanto que a cronometragem seja certa, você não precisa de 
linhas ágis como "Você é tão surpreendente" para qualificar o seu alvo. 
Uma simples conversa animada no momento certo, é suficiente para 
conseguir o mesmo efeito, e de um modo muito mais natural e 
acreditável. 

Qualquer valor ofertado também é um indicador de interesse. 
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Lovedrop: Havia um sujeito no elevador hoje, e também uma 

menina. Ela tido uma etiqueta de segurança no casaco dela. (Era 
roubado? Eu não sei. Essas etiquetas parecem estar em voga.) De 
qualquer forma, ele não sabia, mas ele apontou para o seu casaco e 
disse: "Eu sei que alguém pode tomar essas etiquetas". Agora eu estou 
querendo saber o que é, por que ele disse isso? Ele estava oferecendo 
valor para ela. Mas por quê? É um IOI. 

Quando uma mulher está interessada em você, perceberá que 
ela será mais ansiosa para contribuir com a conversa. Se você permitir 
uma pausa sem esperar no ar, logo ela vai fazer um comentário para 
manter a vibe em andamento. Isto é um IOI dela oferecendo-lhe valor. 
Além disso, ela será mais ansiosa para se qualificar para você. Quando 
ela faz isso é um bom momento para você qualificá-la. Seja 
verdadeiramente interessado e pergunte sobre ela para satisfazer a 
sua curiosidade. 

Mulheres interessadas dançarão por perto e moverá os seus 
corpos como uma exibição de valor para nós, e isso revela o interesse 
um bom interesse em nós. Isso acontece muitas vezes fora da sua 
consciência. 

Mulheres geralmente indicam o seu interesse passivamente, ao 
permitir que certas coisas acontecem. Isto significa que você tem que 
testar o nível de interesse dela. Alguns exemplos são: 

 
Suas amigas estão indo para o ba nheiro, mas ela continua falando 
com você. Ela não tem que ficar, mas mesmo assim ela fez 
 
Você se oferece a pegar uma bebida, e ela te acompanha até o bar. 
Ela não tem que vir com você, mas ela lhe permitiu conduzi-la. 
 
Se você a toca ou entra no espaço  físico dela, ela permite isso 

�

�

�
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Girl
Boy

IOD

IOI

IOIIOD

IOI IOD

DHV

Compliance Test

Intermittent
IODs

Microcalibration / Compliance

Muitas vezes, quando você começar a construir atração em uma 
mulher, ela vai começar a tocar em você. Seus toques são claros IOIs. 

 

Toda a comunicação social  
quebra para IOIs, IODs, DHVs, 
DLVs, e testes  de cumprimento. 

Suavizar IOIs, acrescentando 
um IOD calibrador no final. 

 
Suavizar IODs, acrescentando 
um IOI calibrador no final 

Se ela dá IOIs, então retorne,   
com um teste de cumplicidade. 

Um teste de cumplicidade é um 
IOI porque você não faz escala 
ou testa as pessoas, você não 
está interessado. Então suavize 
os seus testes de cumplicidades 
com um calibrador IOD. 

Um IOI é um teste de 
cumplicidade, pois 
algumas em resposta 
irá ser falsa e você 
deve calibrar isto 
adequadamente. 
Mesmo com DHV 

Se ela concordar, dê   
a conexão crescente dela como   
uma recompensa. Use 
desinteresse   seja imprevisível.

 

Se ela dá IODs, então, devolva 
com um IOD. Não fazer 
desinteresse com interesse como 
recompensa. Utilizar de referência.
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Qualifique ela e comece a 
testar a aprovação dela, utilizando 
os princípios de escalação de Kinos 
e dicas descrito nas próximas 
páginas. 

Preste atenção: Ela também 
está com ânsia em te tocar, como 
um modo de testar o seu valor. Se 
você está muito ansioso em tocar 
as suas costas, sem fazer ela 
ganhar o seu afeto primeiro, então 
o seu valor irá cair. 

Distinga entre toques de vibe e toques de conexão. Use o afeto 
para mostrar sua conexão crescente a ela no meio ao final do jogo. 
Segurando uma mulher em seus braços é um indicador de seu 
compromisso emocional e amor para com ela. Se você precisa ativar os 
interruptores de conexão dela do meio ao final do jogo, segure-a.  

O modelo Mystery é simples para o emprego da micro 
calibração da pesca no sentido metafórica, e ainda é o melhor 
modelo para aprender quando você estiver começando. 

A isca é qualquer toque (teste o seu cumplicidade), ou de 
demonstração de valor (para testar o seu interesse), ou desafio 
(teste para ela a reação), ou indicador de interesse (testando a 
ansiedade dela), que você lance na frente da garota, para ver se ela 
leva a isca. 
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IOD IOI

IOI

IOD

Bait-Hook-Reel-Release

DHV Bait

Hook

Reel

Release

Boy

Girl

Boy

Boy

A fisgada é quando ela indica interesse, concorda, aceita um 
desafio, se explica para você, te toca, ou reinicia a conversa. 

A puxada é sua recompensa para ela capturar. O carretal 
com ela em: (1) crescente atenção nela (2) vibe crescente com ela 
(3) atração crescente por ela (4) conexão crescente com ela. O 
ponto crítico para lembrar é que estas coisas são uma recompensa.  

A deixada é qualquer calibrador de IOD que você faz depois 
do carretel.( O interesse transmitido pelo carretel poderia causar 
desconforto em seu alvo, por isso que é importante o relaxamento, 
manter o conforto dela nivelado e manter os circuitos de 
interrupções dela dormente ). O relaxamento é, normalmente, uma 
desqualificação ou o uso do corpo agitado. 

 

Isca-fisgada-puxada-deixada ilustra os primeiros princípios 
básicos da microcalibração. 
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IOI

Compliance Test

Intermittent IOI

Intermittent IOD

Resist

BoyGirl

Comply

IOD

IOD

The Compliance Test

DHV

Na próxima iteração do 
método, vamos introduzir o 
conceito de Teste de 
cumplicidade um outro 
princípio básico: 

 
Se o alvo estiver lhe dando 
IOI´s, você deve começar o seu 
teste de cumplicidade. 

DIIVs estão relacionadas ao 
interesse, e aos testes de 
cumplicidade. O laço na parte 
superior esquerda da figura 
acima mostra o neg na 
guerra, e o laço a direita 
mostra o teste de 
cumplicidade. 

Nós também acrescentamos 
recompensas com interrupções 
em vez de recompensar de 
forma consistente no modelo 
isca-fisgada-puxada-deixada. 
Imprevisibilidade deliberada é 
a principal característica do 
laço (ver a figura) de 
recompensa. O laço na parte 
inferior esquerda mostra o 
impulso em direção ao sexo. 
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�

�

Unpredictable

IOI or DHV
Compliance Test

IOD or DLV
Compliance Test

IOIIOI IOD

Boy

Girl

Se o alvo lhe dá IOD, você deve “punir” ela com IOD 
 
Se ela curva em você, você deve premiar ela com IOI. 
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�

Microcalibration

UnpredictableCalibrated IOI or DHV
Compliance Test

Calibrated IOD or DLV
Compliance Test

IOI

IOD
Boy

Girl

 
Seu IOI deve ser seguido com um calibrador de IOD em ordem para 
preservar os níveis de conforto dela, permitindo-lhe que volte e repita 
o ciclo de novo. 

 
Mystery notou que o próximo oferecimento de valor também é 

um IOI, e também, que tudo é um teste de cumplicidade. Um IOI é um 
teste cumprido. Um DHV é um teste cumprido. Basicamente, qualquer 
coisa que pode gerar uma resposta para nós calibrarmos é um teste 
cumprido. Aqui está o esquema:  
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34 In the diagram you see
that if you IOD, and she
IODs in response, you
come back with an IOI!

www.Explore
Humanity.com/products

O diagrama abaixo representa a nossa compreensão da atual 
microcalibração:  
 Qualquer sugestão social pode ser interpretada como ou um IOI, IOD, 
DHV,   
DLV,  teste de complacência, ou um pouco de combinação.  
 Se o alvo lhe der IOD, você tem que devolver com um IOD. 

 
 Se ela está dando a você IOIs, então iniciei o seu teste de 
cumplicidade.  
 Se ela for inclinar-se, você deve premiar ela com imprevisibilidades 
IOIs e IODs.  
 Para preservar os níveis de conforto  dela, calibrar o seu IOIs com IODs 
calibrados e calibrar o seu IODs comIOI calibrados.  
 Escalação não é meramente uma questão de oferecer valor e ela 
aceita. É também uma questão para testar o consentimento dela e ela 
permitindo isso. Em microcalibração, nós encobrimos as linhas entre 
um oferecimento de valor e um teste de submissão.  
 Se ela não inclinar-se, por exemplo depois de afastar-se, espere por 
um tempo para ver se ela reiniciará, e então volte e faça outro 
oferecimento de valor(calibrando isto com um IOD em curso).  

Para realmente aprender a utilização de toque físico e escalada 
em jogo, verifique  
o nosso video. Algumas coisas podem não ser totalmente descrita em 

livro impresso. 
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Nunca deve haver algum momento onde você tem que fazer algum 
movimento grande, o clichê como o beijo dado no final da noite. 
Contato físico deveria parecer como grande negócio. 
 Toques e carinhos devem ser normais e naturais entre as duas 
pessoas em todos os momentos, como se você não estiver 
consciente disto.  Não é nenhuma grande negociação. As coisas 
estão deste modo entre vocês porque você sempre era obediente 
ao teste dela no inicio.  
Você leva a responsabilidade toda vez para escalar fisicamente,  
para adicionar a tensão, apesar disso,  você é constantemente a 
pegar ou tocar à distancia. Você escala fisicamente, e então você a 
repele.  
Um toque é uma IOI. Assim, quando você tocar, suavizar IOD como 
um calibrador. Por exemplo: Quando você coloca sua mão em seu 
ombro através de conspirações e dizer alguma coisa para ela, tanto 
quanto você olhar distante à distancia. Até mesmo aponte para 
algo na sala de forma que sua atenção é dirigido longe dela, não 
para ela, com o seu toque nela.  Você escapará com muito mais. 
Você vai ficar mais distante. 

Nunca puxe, mas ao invés, empurre. Quando você puxar, ela cria 
resistência. Ao invés, aplique um empurrão leve a seu toque. Não é 
assim que as pessoas sentem empurrados, mas de forma que elas 
não sinta ser puxados. 

Se ela resiste ou hesita, então IOD ela. Por exemplo, apóie atrás ou 
se vira, ou dá um neg nela, ou faça sinal com a mão de manter 
distância. Então, permita a ela em algum momento  para voltarem a 
se envolver. Se ela não persegue depois um de um  período de 
tempo, então volte a interagir com ela. (Mas mantém isto de forma 
que ela normalmente é quem retoma a conversa e não você, 
adquire isto?*pisque os olhos*). 

Experimente tocar com o movimento. Em vez de manter sua mão 
em um local, pensa de seu toque como uma coisa movendo 
quando “escalando” 
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Experimente tocar com o movimento. Em vez de manter sua mão 
em um local, pensa de seu toque como uma coisa movendo 
quando “escalando” 

�

 

Faça seu toque sentir bem e use como uma recompensa. 

Utilize o toque sem padrão. Em vez de segurar a mão dela como se 
você fosse um namorado, lute apenas com o polegar dela. Outro 
exemplo: leve a mão dela e segure até a sua, e compara o tamanho de 
sua mão com o tamanho da mão dela. Cumprimente ela com a mão e 
em seguida usar esse elogio como uma desculpa para desqualificar ela 
com um neg verbal, seguido por um arremeço com as mãos. 

Sempre a conduza um passo de cada vez. Mantenha-se a sua mão. . . 
Ok deixe- me vê-lo. . . Ok agora levante-se. . . Ok agora fazer um pouco 
de giro. . . 

 

Mystery: Ás vezes você quer atingir uma garota. 
Aproximadamente 3 a 5 minutos no jogo. Depois que ela gosta de você, 
e não antes. Se ela está dando a você IOIs, comece a encontrar coisas 
para se qualificar para ela. . . 

O que é importante sobre qualificadores? 

Um qualificador também pode ser usado como uma “conexão cravada 
de DHV”, uma vez que veicula uma apreciação crescente para o alvo, e 
assim ela ativa o interruptor de conexão dela. 

Normalmente é um engano para mostrar interesse ou avaliação muito 
cedo,  antes de seu alvo trabalhasse para isto. Este é um momento em 
que mostre interesse só irá diminuir seu valor, e mostrar apreço só irá 
fazer a suas intenções serem duvidosas. 

�

�
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Conforme seu alvo lhe dá mais e mais ganchos, a atração por 
você vai crescendo ao longo do tempo que você vai conquistando-a, 
portanto faça parecer que você também está lhe dando mais e mais 
ganchos, conforme sua atração por ela cresce enquanto ela vai te 
conquistando. Assim seus IDIs e IDDs devem estar calibrados para dar 
à ela essa  experiência (de estar te conquistando).

Ela nunca deve acreditar que você ganhou ela, pois na cabeça 
dela é ela que estava ganhando você. Na cabeça dela, ela estava nervosa 
sobre estragar tudo, mas ela gradativamente ganha o seu interesse e 
simpatia.

Mostrar seu interesse gradativamente é um indicador de “disposto 
a dar valor”.

A chave é, se ela acreditar que isso é real - que a qualificação 
que saiu da sua boca veio de uma emoção verdadeira, sem 

nenhuma pré-programação - isso vai virar uma poderosa conexão com 
os interruptores da cabeça dela e vai lhe dar uma carga de emoções 
românticas.

Quando ela sentir essa emoção, então você qualificou seu alvo 
com sucesso, e você pode dizer que você ligou o interruptor de valor 
dela. Deverá haver um aumento acentuado no nível de atração e no 
limiar de cumplicidade dela após você ligar esse interruptor.

Uma vez ligado esse interruptor durante uma interação, seu 
alvo estará disposto a se isolar com você e ela vai ficar ansiosa para 
começar a construir conforto
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com você, para ter uma profunda conversa e te conhecer mel-
hor.

Como podemos assegurar que o qualificador vai funcionar, que 
ele vai realmente provocar todas essas emoções dentro dela?

Primeiro, o qualificador vai ser mais forte se você ter um bom 
delivery, com sinceridade, conforme ele vem espontâneo de uma 
emoção que você realmente sentiu.

Segundo, ele vai ser mais forte se você a qualificar logo após 
ela ter investido (permitir cumplicidade, tentar te impressionar, indicar 
interesse, etc).

Isso funciona porque logo após ela ter investido, ela se sente 
como se merecesse uma recompensa, e para você demonstrar 
interesse nesse momento, e não antes, seria a resposta esperada de 
um cara de alto valor. Enquanto que caras de baixo-valor demonstram 
um interesse não merecido pois eles só querem dormir com elas - mas 
você não é um desses caras, certo?

Esse é um truque de Como Ganhar Amigos e Influenciar Pessoas: 
Quando você qualifica alguém por algo que eles pensam que merecem 
serem qualificados, eles se apaixonam por você e pensam que você é 
a pessoa mais legal  no mundo todo. Você faz eles se sentirem valida-
dos!

Kerr (excitadamente para seus amigos Hey essa garota tem um 
gosto muito bom para músicas!

Você também pode qualificar de uma forma que não está rela-
cionada ao investimento, enquanto o timing está correto. Por exemplo, 
mostre à ela um passo de dança.

Estique suas mãos esperando para ver se ela segue sua liderança 
e dá suas mãos para começar a dançar com você. Ela obedece? Então 
qualifique-a:

“Eu vi que seus amigos têm ciúmes de você. Você sempre tem 
toda a atenção deles?”

Repare que o qualificador é completamente não relacionado ao 
conteúdo da cumplicidade! Sua cumplicidade foi aceitar uma simples 
dança. Mas o qualificador foi um elogio relacionado a como ela é a 
rainha abelha do seu

círculo social, com você, para ter uma profunda conversa e te 
conhecer melhor.

Como podemos assegurar que o qualificador vai funcionar, que 
ele vai realmente provocar todas essas emoções dentro dela?

Primeiro, o qualificador vai ser mais forte se você ter um bom 
delivery, com sinceridade, conforme ele vem espontâneo de uma 
emoção que você realmente sentiu.

Segundo, ele vai ser mais forte se você a qualificar logo após 
ela ter investido (permitir cumplicidade, tentar te impressionar, indicar 
interesse, etc).

Isso funciona porque logo após ela ter investido, ela se sente 
como se merecesse uma recompensa, e para você demonstrar 
interesse nesse momento, e não antes, seria a resposta esperada de 
um cara de alto valor. Enquanto que caras de baixo-valor demonstram 
um interesse não merecido pois eles só querem dormir com elas - mas 
você não é um desses caras, certo?

Esse é um truque de Como Ganhar Amigos e Influenciar 
Pessoas: Quando você qualifica alguém por algo que eles pensam que 
merecem serem qualificados, eles se apaixonam por você e pensam 
que você é a pessoa mais legal  no mundo todo. Você faz eles se 
sentirem validados!

Kerr (excitadamente para seus amigos Hey essa garota tem um 
gosto muito bom para músicas!

Você também pode qualificar de uma forma que não está 
relacionada ao investimento, enquanto o timing está correto. Por 
exemplo, mostre à ela um passo de dança.

Estique suas mãos esperando para ver se ela segue sua 
liderança e dá suas mãos para começar a dançar com você. Ela 
obedece? Então qualifique-a:

“Eu vi que seus amigos têm ciúmes de você. Você sempre tem 
toda a atenção deles?”

Repare que o qualificador é completamente não relacionado ao 
conteúdo da cumplicidade! Sua cumplicidade foi aceitar uma simples 
dança. Mas o qualificador foi um elogio relacionado a como ela é a 
rainha abelha do seu

círculo social, 
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rainha abelha do seu círculo social, o que não tem nada haver 
com a dança. 

Certo, você pode ter dito, “Você é uma bailarina graciosa, você
sempre teve aulas?” E isso como um qualificador seria muito bom.

Mas o que eu quero dizer é que um qualificador não precisa abordar 
diretamente a cumplicidade. Enquanto ele indicar um crescimento do 
seu interesse e apreciação, e o timing for adequado de modo que ele 
parecerá sincero, então ele vai funcionar.

Ouvir as pessoas, com um interesse verdadeiro no que elas tem 
em dizer e no que elas são, pode ser muito mais poderoso do que ex-
pressar à elas o quão bom elas são. A finalidade é fazer com que elas 
se sintam verdadeiramente apreciadas.

Use qualificadores para fazer as pessoas se sentirem bem com 
elas mesmas. O mesmo vale nas leituras frias. Quando um metafísico 
faz uma leitura, ele diz coisas que batem no ego, então a pessoa tem 
que acreditar nisso. Isso acontece com os qualificadores. O qualificador 
vai funcionar melhor se seu alvo acreditar nele. Ela vai acreditar mais 
se ele fazer ela se sentir bem com ela mesma.

Assim, use qualificadores que toquem dentro de seu senso de 
merecimento e suas funções desejadas. Por exemplo, se ela quer ser 
uma professora, um bom qualificador pode ser, “Você é muito boa para 
explicar coisas.” Pois ela quer que o qualificador seja verídico, porque 
isso alimenta os seus desejos, é mais provável que ela aceite isso como 
sendo verdadeiro. 

Imagine agora se você elogiou ela mal dizendo, “Eu não sei se 
você se daria bem sendo professora, eu posso dizer que você é muito 
esperta mas acho que você não é boa com crianças. Você é muito es-
perta, você deveria ser uma cientista.”

Esse qualificador não funcionará porque ela não quer que isso 
seja verdade.

Apesar de você estar chamando ela de esperta, isso denigre a 
vontade dela de trabalhar com crianças.
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Descubra os valores ocultos e sonhos dela e elogie-a de acordo com
eles - estes vão ser os melhores elogios que elas já ouviu. eles - estes 

vão ser os melhores elogios que elas já ouviu.
Dê também elogios que toca vontades que você quer que ela assuma, 

talcomo “Você tem tanta classe.” Repare como esse elogio encoraja ela à 
agircom classe em volta de você de tal modo que ela possa sustentar no 
seu interior essa imagem dela. Ela vai evitar comportamentos grossos na 
sua frente se ela acreditar que você admira ela por sua classe. Esse inves-
timento por parte dela, esforçando-se para te impressionar, é o mindset 
que você quis que ela tivesse.

Lembre-se de calibrar os qualificadores com uma leve provocação em 
forma de IDD porque você não quer parecer um puxa saco.

Mystery: Sua amiga...é absolutamente...INCRÍVEL...[IDI] Quer dizer, não 

me interpretem MAL...ela poderia me desligar a qualquer momento...[IDD]

Você também pode colocar o IDD calibrador primeiro, e depois o IDI 

qualificador:

Mystery: Eu não posso ACREDITAR que você é de Toronto. Eu não 

posso mais FALAR com você a partir de agora! [IDD] Mas estou curioso...

[IDI]...[segue em frente]

~

Mystery: Minha primeira impressão de você foi meio neutra...mas agora 

que eu conheci você...você é absolutamente ADORÁVEL. Imagine...aqui há 

seis ponto quarenta e cinco bilhões de humanos vivendo nesse planeta...e 

você é uma... mas eu estou curioso sobre você...há mais de você do que 

seus olhos dizem? Se você não tivesse chance de falhar e você pudesse ser 

qualquer coisa no mundo todo, o que você seria? E não diga ******sa...
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uando uma mulher está desinteressada, ela exibe 
IDD’s (Indicadores de desinteresse), tais como falar 
que tem um namorado, ou sendo arrogante ou 
insultando, sendo curta nas palavras, evitando 
contato visual, exibindo linguagem corporal 
negativa, tal como se afastar ou se virar, agindo 

O opener apenas precisa capturar o interesse do grupo tempo 
suficiente para falar a próxima coisa, e depois falar mais outra coisa, 
até você alcançar um ponto onde o grupo começa a curtir a 
conversa e quer que você permaneça. Isto é o que nós chamamos 
de Hook Point. 

Você saberá quando você “enganchou” o set (hooked the set), 
porque elas começarão a te dar IDI’s (indicadores de interesse) ao 
invés de IDD’s. Elas brincam com os cabelos, se viram mais para 
você, se aproximam mais, tocam seu braço, te fazem perguntas, 
oferecem valor (se qualificam), e assim por diante. 

Há também um profundo propósito, além de atingir o hook 
point, com nossa prática de milhares e milhares de aproximações, e 
esse propósito é o desenvolvimento do caráter. Mudança interna. 

impacientemente ou na defensiva, não tendo senso de humor, e 
agindo como uma garota louca que quer apenas ir pra lá e pra cá e 
dançar. Não reaja a esses IDD’s. 
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É dito que se você pegar um jovem homem que quer aprender 

como lutar, e você treina-lo com karate por dez anos, ele saberá como 
lutar, mas ele não desejará lutar muito, por causa da maturidade e 
disciplina que ele adquiriu de todos esses anos de prática. 

Similarmente, quando você vai a campo (ao field), e abre milhares 
de sets, alguma coisa muda dentro de você num nível mental. Você vê 
as coisas de um modo diferente. Torna-se óbvio para você quando as 
pessoas estão receptivas e quando elas estão hostis.É óbvio para você 
quando alguém se sente ameaçado ou nervoso, ou atraído. Você pode 
dizer se duas pessoas estão flertando ou não, ou se uma delas tem 
uma ‘queda’ pela outra. Esta nova inteligência social é sua intuição. 

Você também começa a agir diferentemente. Sua presença fica 
mais “sólida” para as mulheres. Suas interações se tornam muito mais 
“macias”, e parece que você sempre faz a coisa certa na hora certa. 
Você mostra desinteresse para uma garota para abaixar sua guarda, 
mas então você mostra mais apreciação para outra que está se 
sentindo muito desvalidada, quando você não quer assustá-la. Esta 
nova “maciez” é sua calibração. 

Intuição e calibração são superpoderosas; elas são sua Esperteza e 
seu Controle Mental. Ganhar poderes assim a longo prazo é muito 
mais importante do que algum grupo específico agir receptivamente à 
sua aproximação. 

 
 

 O melhor caminho é abrir sets que já estão nas proximidades, então 
você não precisa ir até elas em primeiro lugar. Apenas vire sua cabeça 
e abra o set por cima do seu ombro. 
  Se para se aproximar de um set você precisar caminhar perto o 
suficiente para abri-lo, chegue perto delas num ângulo de 45 graus. 
Ande muito calmamente e confortavelmente, como se você estivesse 
no seu próprio mundo. Não caminhe diretamente a elas ou 
diretamente por trás delas 
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 Se mova de modo circular, não em linha reta, e com movimentos 
naturais. Sua trajetória não pode ser direta ao grupo. Você deve 
preferencialmente ‘contornar’ para perto dele e então ‘descontornar’ 
de novo. 
 
 Enquanto você caminha desse modo e chega mais perto do grupo, 
você então o “observa” com o canto do seu olho e então você 
“espontaneamente” pensa em abri-lo. É aí que você vira sua cabeça 
naturalmente, e abre o grupo por cima do seu ombro. 
 
 Para desarmar qualquer suspeita, use pistas falsas de tempo e body 
rocking. É muito fácil de desarmar quando você está despreocupado e 
tranqüilo. 
 
 Não vire seu corpo diretamente em direção ao grupo antes delas 
se virarem em direção a você primeiro. Se você procurar rapport 
com o grupo antes delas merecerem, seu valor social cairá e você 
poderá ser rejeitado. Saiba como a diferença de valor é afetada por sua 
posição corporal. 
 
 Depois do desinteresse, a maior chave para a aproximação é a 
simulação, o ato de envolver as pessoas. Mostre o brilho do seu 
entusiasmo na interação. Use o humor, curiosidade e intriga, histórias, 
e diversão para esquentar o clima com elas. Lembre-se, se você não 
adicionar valor, então você é apenas outro cara que está lá apenas para 
conseguir algo. 
 
 O nível de energia da sua personalidade deve estar calibrado para ser 
alto o suficiente para envolver o set, mas sem assustá-las. 
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A razão que eu falo para calibrar o nível de energia é porque você 

assustará o set se você for muito enérgico. Alguém que se aproxima de 
milhares de sets já saberá isto intuitivamente, então se ligue nisso. 

 
 Passar adiante. Um erro comum de novos estudantes é ficar preso ao 
opener, contando com ele por muito tempo, permanecendo atolados 
em conversas baseadas apenas a ele. Não se apegue ao opener – 
apenas tenha o controle da conversa e pratique passar adiante para o 
seu próximo pedaço de material. 

 

 
Uma das marcas dos ensinamentos do Mystery tem sido seu uso de 

openers indiretos. O exemplo mais comum disto é o uso de openers de 
opinião, popularizados por Style. 

Mas Mystery não usa openers de opinião em seu jogo. E embora 
eles sejam efetivos e úteis para praticar, há basicamente uma energia 
diferente na forma que Mystery abre os sets, que eu gostaria de frisar 
nesse livro. 

Mystery também abre os sets indiretamente, mas seu openers são 
melhor interpretados através das lentes da microcalibração. Quando 
Mystery começa a conversar, ele começa a microcalibrar. Suas palavras 
são apenas um valor oferecido para facilitar o processo. Para ilustrar 
isso, vamos dar uma olhada nos openers de Mystery: 

 
Mystery:Quando eu era uma criança...eu fui a uma loja de 

conveniência...Beckers...com meu irmão e minha irmã...eu achei um 
pacote de bolacha água e sal por 25 centavos...e descobri que eu estava 
comendo as bolachas...e eu estava do lado de fora...também com os 25 
centavos em meu bolso...sabendo que eu não tinha pagado as bolachas. 
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Então eu me virei para meus irmãos... e eu falei ‘hey eu preciso voltar 

lá’...e eles falaram, “Você ta LOUCO?Você já saiu com as bolachas,você 
já está do lado de fora, vamos embora.” 

E aquela foi a primeira vez...que eu roubei...alguma coisa.... de 
alguém. 

 
Mystery:[Tirando uma ostra do mar do seu bolso e colocando-a na 

palma da mão]Hey olhe isso...Não é fantástico?...Não é lindo?...Yeah 
meus amigos e eu....descemos no píer de Santa Mônica...e nós achamos 
ISTO.e isto é uma LEMBRANÇA...Não é lindo? 

 
Mystery: Você já ouviu falar do Google Earth?...Eu chequei essa 

localização...esse exato ponto...onde nós estamos agora – no Google 
Earth...Eu dei um zoom nessa localização e eu vi aquele prédio ali...e 
aquele outro prédio ali...é como se eu já tivesse visitado esse lugar....não 
é legal?Mas agora aqui estou eu, e é muito melhor em 3D. 

Alvo: [Algum IDI] 
Mystery: Você é muito pequena...[Passando a conversa 

adiante](Stacking Forward) 
 
Mystery:[Mostrando seu pingente de pescoço, uma chave] Eu 

peguei isto de uma garota...ela deu isso pra mim...minha GAROTA DOS 
SONHOS...e eu perdi...o número dela...e eu tenho que viver com esse 
pingente. 

 
Mystery: Você é destra ou canhota? 
Alvo: Eu sou destra. 
Mystery: Eu sou canhoto, você destra. Eu sou especial, você não. 
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 O que nós podemos reparar nesses openers? 
 

 Ele não ativa as respostas automáticas delas. Mulheres são 
constantemente abordadas por homens, e há certos assuntos que são 
repetidos vezes e mais vezes nessas abordagens. 

 
Por exemplo, alguns homens abrem com uma demonstração 

massiva de interesse. Eles falarão, “Você é tão bonita, posso te pagar um 
drink?” Outros homens abrem fazendo explicações ou desculpas sobre 
eles mesmos: “Oi, eu vim aqui porque...” Outros homens abrem 
tentando impressionar:” Eu estou na cidade a negócios, eu sou 
advogado, e eu e meus amigos temos uma mesa bem ali...” 

 
Através dos anos, como ela rejeita muitos homens, a repetição faz 

ela desenvolver respostas automáticas para rejeitar os homens mais 
rápido. As interações típicas que os homens usem se tornaram um 
gatilho de rejeição na mente delas. Mas Mystery não ativa nenhum de 
seus circuitos de rejeição, porque ele fala com elas como de um amigo 
para o outro. 

 
 Ele imediatamente conduz elas a uma experiência. Ele fala 

coisas como “Eu estava voando por cima de tudo isso no Google Earth...” 
e “Olhe para esta ostra do mar, eu estava andando com alguns 
amigos...” e “Quando eu era criança, eu fui...” Perceba como essas 
palavras focam em envolver o ouvinte e criar uma experiência, ao invés 
de tentar ganhar aprovação ou obter algo. 

 
 Ele está mais interessado no que ele tem para falar do que ele 

está na garota. Um babaca estaria mais interessado na garota, não na 
sua própria conversa. De fato ele estaria provavelmente preocupado 
em falar a coisa errada. O Interesse do babaca nela faz ela suspeitar, 
enquanto a falta de confiança dele sem seu próprio valor oferecido a faz 
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também se sentir desinteressada nele. De fato, ela o acha chato de 
modo geral.  

 
Mas Mystery faz o oposto disso – ele mostra desinteresse pelo alvo, 

a desarmando, mas ele mostra muito interesse no que ele está falando. 
Seu excitamento em suas palavras a faz também se sentir excitada 
sobre o que ele está falando. Ela começa a achá-lo intrigante.  

 
 Ele usa DHV’s (Demonstrações de alto valor) embutidos. Por 

exemplo, falando “Eu peguei este colar de uma garota, minha GAROTA 
DOS SONHOS...”, ele ativa o interruptor de atração da pré-seleção, 
assim como o interruptor de conexão da aceitação. Falando: “Meus 
amigos e eu descemos o píer de Santa Mônica” ele ativa o interruptor 
de atração de valor social. 

 
 Ele está micro calibrando. O opener não é meramente um 

roteiro para ser recitado, mas é flexível, mudando enquanto ele calibra 
em tempo real aos IDI’s e IDD’s do alvo. Nas pausas entre suas palavras 
ele está se inclinado para frente ou para trás, sorrindo ou cruzando 
seus braços, se virando para ou alvo ou dando as costas, 
demonstrando mais suspeita ou mais apreciação, ou oferecendo mais 
ou menos valor, tudo baseado nos sinais que ela está mandando. O 
opener deve ser visto como um processo interativo, não como uma 
coleção de palavras. 

 
 Ele não pressiona o grupo. Elas não se sentem pressionadas em 

ter uma longa discussão.Não há uma necessidade explícita por certo 
nível de participação delas.Elas não precisam se defender de alguém 
necessitado. Elas se sentem seguras para responder livremente, sem 
medo de provocar raiva ou encorajar necessidade. 
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Quando se aproximar de um grupo, você pode se sentir 

pressionado em provar para você mesmo – que pode impressioná-las 
ou faze-las gostar de você. Ninguém quer se sentir embaraçado ou 
rejeitado. Mas essa é uma pressão desnecessária. 

Quando Mystery abre um set, ele não precisa impressioná-las, ou 
ganhar aprovação, ou provar algo para alguém. Ele apenas oferece o 
mais cuidadoso pedaço de valor na conversa – apenas sendo amigável 
– e tudo o que ele precisa é de alguém para ‘morder a isca’ o suficiente 
para que ele possa lançar a próxima isca, e depois a próxima isca. 

Abrir um set é simplesmente fazer todo o processo começar. 

 
Primeiro, é importante entender que as pessoas têm reações 

emocionais poderosas para indicadores mais sutis, porque esses 
indicadores são percebidos como genuínos, enquanto indicadores 
‘diretos’ não são efetivos, porque eles são vistos como algo proposital,  
algo encenado ou ensaiado – então eles não são levados a sério. 

Por exemplo, se você fala algo estúpido, e então você vê uma sutil 
expressão de desaprovação atravessar meu rosto, então você se sentirá 
embaraçado, porque parece que eu genuinamente senti desaprovação 
por você. Eu realmente senti a emoção. 

A chave é que minha expressão, minha aparência de desgosto, não 
é algo que eu estou fingindo, mas particularmente algo que eu 
realmente senti. Deve ter sido uma emoção real. 

Não é minha culpa. Ninguém pode me culpar apenas porque eu 
senti alguma coisa. Eu não estou tentando fazer você parecer mal com 
minha desaprovação, ou fazer você se sentir mal. A emoção de repente 
me pegou, como um raio. Não é algo que eu fiz – é apenas algo que 
aconteceu. 
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Isso não é diferente do que se você me ferir com um marcador de 

gado e então uma expressão de dor atravessar meu rosto. 
Agora imagine se você falar algo mais ou menos razoável, mas eu 

fazer um grande drama sobre aquilo como se fosse a coisa mais 
estúpida e idiota que eu já ouvi. Eu falo gritando: “Oh cara isto foi tão 
ESTÚPIDO,você é algum tipo de RETARDADO? Você deve estar 
brincando...” Eu giro meus olhos e mexo minhas mãos de um modo 
exagerado 

Nesse exemplo, meus modos parecem insinceros, como se eu 
estivesse tentando fazer você se sentir mal – deliberadamente. Não 
parece que eu realmente senti a emoção, e dessa forma as outras 
pessoas não a sentirão também. Quanto mais genuínos (congruentes) 
seus indicadores parecerem, mais poder você tem para influenciar as 
emoções de outras pessoas. Esta é a diferença entre um bom ator e um 
mal ator: bons atores o fazem sentir algo. 

Agora... 
Permaneça com os pés na largura dos ombros. Comece a balançar 

a parte superior do seu corpo, lentamente e gentilmente, em forma de 
8. Não mova seus pés; apenas faça um movimento vagaroso, com um 
movimento de balanço na parte superior do corpo. Faça isso por um 
momento e sinta o movimento. Medite nisso. 

Depois, enquanto se inclina para a esquerda, lentamente vire sua 
cabeça para olhar nessa mesma direção também. Então, quando seu 
corpo se inclinar para a direita, vire sua cabeça para a direita também. 

Agora adicione seus ombros. Quando você se inclinar para a 
esquerda, calmamente vire sua cabeça e ombros mais para a esquerda. 
Continue com o movimento em forma de 8 e quando você se inclinar 
para a direita, vire sua cabeça e ombros mais para a direita também. 

Perceba como esse movimento permite que você desloque sua 
atenção suavemente sem enviar demonstrações pesadas de interesse 
ou desinteresse. 

Por exemplo, imagine se você virar todo o seu corpo diretamente a 
uma mulher num único movimento, então seus pés estão apontados 
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em direção a ela, seu quadril e seus ombros estão virados para ela, e 
você a encara, fixando seu olhar nela, então cada parte sua está dando 
atenção a ela e pedindo rapport para ela.  

Você vê como esse movimento é um grande IDI ? Ele indica muito 
interesse. Faz seu valor diminuir. Também demonstra que você quer 
alguma coisa, o que faz com que ela vá para a defensiva e ative os 
escudos de proteção. 

Similarmente, agora imagine que você vira completamente em 180 
graus, então em um único movimento, seus pés não estão apontados 
para ela, e seu corpo e cabeça também estão virados contrariamente a 
ela. Você vê como essa virada de costas a ela é um grande IDD? Ele 
indica muito desinteresse, e dessa forma parecerá que você fez esse 
movimento de propósito, em vez de estar verdadeiramente motivado 
emocionalmente. É muito óbvio. 

Movimentos sutis são interpretados como sendo mais genuínos, 
como se eles viessem de uma emoção real, e dessa forma eles causam 
reações emocionais mais poderosas nas outras pessoas, enquanto 
movimentos pesados são interpretados como algo proposital, como se 
você estivesse tentando algo, e dessa forma não afetam as pessoas. 

Agora volta para nosso movimento de balanço. Imagine que você 
se inclina para a direita e começa uma conversa com algumas garotas 
por cima do seu ombro. Nesse exemplo, você simplesmente diz, “Oi”. 
(A propósito, “oi” é o opener favorito do Mystery). 

É claro que isso indica algum interesse, porque você começou uma 
conversa. Mas não é como um indicador massivo de interesse.Após 
tudo, seu corpo não está de frente para o grupo.Apenas seu rosto está 
virado para elas, até que ele se vira novamente enquanto você se 
inclina para a esquerda. 

A inclinação para a esquerda é um IDD sofisticado. Não é uma 
forma massiva e óbvia de desinteresse. E devido a ser sutil, parecerá 
genuína. Cria a impressão de que você está na sua própria realidade e 
que você tem suas próprias coisas acontecendo. Você frequentemente 
se distrai com seus próprios amigos e pensamentos. Você se distrai 
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algumas vezes. Todo esse desinteresse é altamente desarmante para as 
pessoas que você acabou de conhecer, fazendo-as abaixar a guarda. 
Desinteresse também demonstra alto valor, fazendo o grupo se 
envolver com você cada vez mais.  

Isso é Body Rocking. Enquanto você faz isso, as pessoas no grupo 
se sentem mais atraídas a você, a linguagem corporal delas fica mais 
aberta em sua direção, como se laçadas por uma corda invisível. Você 
pode sentir que elas estão sendo fisgadas por você, então você as 
recompensa- dando a elas um pouco de interesse para recompensa-las 
– e então você fala a próxima coisa. Mystery poderia dizer: “Unhas 
negras, primeiras impressões?” Então ele volta a se inclina para o outro 
lado de novo. 

Se o grupo não responder, está ok. Ele já se inclinou para o outro 
lado de qualquer forma e não está perdendo valor por enquanto. Ele 
também sempre se inclina a elas de novo para recompensá-las se elas 
fisgarem a isca. 

Perceba que num jogo avançado, nós estamos trocando o conceito 
de openers enlatados por uma combinação de body rocking, fisgadas, 
e microcalibração – assuntos que são mais explorados nesse livro no 
que no livro anterior (The Mystery Method). 

Enquanto você pratica esses movimentos, comece a deixar seus pés 
se moverem também. Nada muito drástico – apenas o mesmo 
movimento suave mas agora com um jeito melhor. 

Alguns pontos para se lembrar quando você pratica body rocking: 
 

 O movimento deve parecer espontâneo, como se suas emoções 
estivessem o produzindo num nível inconsciente. Você não está ciente 
do movimento nem pensando sobre ele. 
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 Mantendo os movimentos sofisticados e sutis, você nunca está 

indicando muito interesse ou muito desinteresse. Não há indicadores 
massivos. Nada é destacado. 

 Balanceando continuamente seus IDI’s com calibradores de IDD’s, 
e seus IDD’s com calibradores de IDI’s, seu interesse será sempre 
desarmante, e seu desinteresse nunca será “se esforce mais para me 
conquistar”. 

 As pessoas sempre sentem como se você estivesse saindo, 
mesmo depois de conversar com você por cinco ou dez minutos. 

 Nos momentos que você se ‘declinar’ (se inclinar para trás), você 
pode sentir a puxada que ocorre nas outras pessoas. Você pode sentir 
como se você estivesse amarrado uma corda na cintura delas e tivesse 
as puxado na sua direção. 

  

 
  
 

 
Uma pista falsa de tempo é um desqualificador baseado no tempo. 

É usado para desarmar um grupo de pessoas quando você está 
tentando fisga-las. Como seria possível você ficar lá ‘enchendo o saco’ 
daquela linda mulher no grupo dela, quando você já está de saída? 
Você não é um perigo em potencial. 

Aqui temos alguns exemplos: 
  

 “Eu tenho apenas um segundo, e eu estou curioso...” 
 “Eu já estou de saída, mas antes...” 
 “Eu tenho que voltar pros meus amigos, mas de qualquer jeito 

ele estava...”   
 
Pistas falsas de tempo foram popularizadas primeiramente por 

Style, que observava Mystery usando-as em campo. 
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A coisa mais importante não é a expressão verbal de pista falsa 
de tempo; é entender que essas palavras saiam naturalmente de uma 
certa vibe que você pôs para as pessoas. Eles sentem essa vibe da 
mesma maneira que confiam no próprio senso de humor. 





9
C A P Í T U L O

Fazendo
  Conversas

S
endo falador, sabendo o básico da conversa, curiosi-
dade e intriga, humor, tensão sexual, material pré-pronto, 
contando histórias, Sound Bites, controle de quadro.

 Ser falador é outro importante aspecto do jogo do Mystery, 
o qual é explorado mais a frente no capítulo de Controle de Frame. 
Essa é uma daquelas técnicas que são cruiciais e ao mesmo tempo 
são bem queridas pelos novos estudantes.
 A medida que você está falando, você mantém o seu status 
como aquele que possui a atenção. Se você é quem está falando, 
então você é o foco da atenção, e você é o macho dominante. Isso 
é o que Mystery faz. Quando ele sente que está perdendo a atenção 
e não pode ter isso de volta, ele simplesmente da um roll off, e volta 
cinco minutos mais tarde para recomeçar. Ele sempre se deixa como 
foco da interação. Ter a atenção, é um botão de atração, um DHV.
 Falar também é uma ferramenta logística. Falar mantém o es-
tado da garota, durante a longa volta para o carro ou a longa volta 
para conversar é também uma ferramenta de logistica.

SENDO FALADOR
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 A conversa mantém o state das garotas durante a longa 
caminhada de volta pro carro, ou a longa volta pra casa. Longos tre-
chos de silêncio podem diminuir a vibe e arruinar sua atração. Espe -
cialmente quando pular para outra lugar, se as emoções dela não 
permanecerem estimuladas, então mecanismos de interrupção na 
psicologia social dela começarão a pipocar para ajudar sua negação 
plausível. Ela dirá coisas como: “Onde estamos indo?” “Eu mal te con-
heço” etc.
 Esta é a mesma razão porque players usam DVD´s de rap 
nos bancos de trás de seus automóveis. Fazer com as garotas per-
maneçam em um estado emocional. Então elas não começam a sentir 
todas as várias interrupções lógicas do que está realmente aconte-
cendo.
 Em outras palavras , mantê-las no state é um bom modo de 
prevenir sua DAV (Defesa-anti-vagabunda)  de disparar e interromp-
er a progressão social.

Como chegar: Comunicativo, confortável, divertido, leve, despreo-
cupado, desinteressado(no começo), entusiasmado(sobre seus próprios 
pensamentos) e com boa entrega. Meramente ser divertido requer 
somente uma atitude despreocupada sem pressão adicional criativa 
normalmente associada com uma conversa humorada e inteligente.
Não há desculpa para não ter pelo menos uma atitude divertida.
 Como não chegar: Profundo, Legal, difícil, lógico, sério, ne-
cessitado, tendo uma agenda, tentando 
impressionar, como um ator.
 Tópicos para explorar: Incidentes embaraçosos. Momentos 
assustadores ou excitantes do seu passado. Experiências sociais ou 
românticas. Histórias competitivas ou aventuras. Trazendo histórias 
da sua infância. Um interessante, divertido, doce ou estranho pensa-
mento que lhe ocorreu.

CONVERSA BÁSICA
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 Tópicos que não devem ser explorados: Não inicie de for-
ma estranha, assustadora, violenta, grossa ou com conversas entedi-
antes. Para algumas pessoas isto é evidente, mas eu tenho encontra-
do aqueles que não souberam como tão poderosamente mulheres 
sentem estes tipos de vibes ruins durante uma conversa. Para testar 
isto tente mencionar aranhas em suas conversas com mulheres e 
veja como as respostas são enérgicas.

Adicionando valor à vibe

Não sugue valor da vibe
Não faça alarde de qualquer coisa. Um cara que quer chamar a 
atenção diz: ” Vamos voltar pra minha mansão”  Mas ele 
somente é um convidado na casa. O real proprietário da mansão 
é um cara rico que diz, “Vamos voltar para minha casa” Qual está 
tentando impressionar e qual não tem necessidade de impressionar? 
O hóspede diz “ Nós estamos saindo com o iate”, mas o proprietário

Seja proativo ao fazer comentários e contar histórias,para adi-
cionar emoção: intriga, humor, conspiração e diversão à vibe. A 
razão que você tem para isso é poder compartilhar sentimentos 
bons.
Pratique conversa espontÂÂÂânea. Material enlatado sozinho não 
ajudará você a praticar espontaneidade e criatividade. Use exer-
cícios de humor e outros truques de criatividade em conversas 
Previamente vistos por você neste livro.
Descreva qualquer coisa em termos de sensações, emoções e 
reações - descreva o que as pessoas dizem, e como elas dizem 
isto. O que elas fizeram e como elas fizeram. Em outras palavras,
comunique vivamente a experiência humana e as pessoas senti- 
rão isto.
Seja despreocupado na conversa. Fale como se você estivesse se 
divertindo e não leve as coisas muito a sério. Espalhe essa vibe 
naqueles a sua volta.
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diz: ” Nós estamos saindo com o barco"""  
Enquanto o Tolo frustrado médio está lá fora, tentando impressionar 
garotas se vangloriando, o artista venusiano carrega alto valor con-
versando como o proprietário conversaria. 
 Perguntas devem ser amenas e distantes. Perguntas drenam 
valor da vibe e elas também indicam interesse, diminuindo seu valor. 
Ao invés disso, use perguntas como um modo de mostrar interesse 
genuíno no seu alvo nos momentos chave quando ela valorizará seu 
interesse. No resto do tempo,  saia fora da sua zona de conforto, se 
arrisque, seja criativo, agarre suas bolas e faça uma declaração.
 Faça comentários pro - ativos ao invés de comentários reati-
vos. Algumas pessoas poderão responder qualquer coisa. Espere até 
você ter valor de você mesmo para oferecer e então ofereça-o natu-
ralmente.
 Não ria de suas próprias piadas ou diga “To brincando!” Dê 
uma levantada e faça uma declaração arriscada, perigosa. Levando-o 
a ser assustado e inseguro. Quem se importa?
 Adicione indicadores de valor no seu diálogo
 Erradique todas as demonstrações de baixo valor
 Nós exploraremos este conceito de embutir valor mais pro-
fundamente no capítulo de Storytelling (Contando histórias)

Mystery prefere tópicos que são intrigantes para mulheres, como 
relacionamentos, o desconhecido, conexão com outras pessoas, ma-
gia, poderes psíquicos, o universo, destino, amigos. Etc,
 Entusiasmo e delivery Você pode conversar sobre qualquer 
coisa que interessa-o por tanto tempo contanto que você dê um 
senso de entusiasmo para seu ouvinte

CURIOSIDADE E INTRIGA

”.
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 Isto significa... Não perca seu tempo por estar constantemente 
imaginando se o assunto é interessante suficiente para algum obje-
tivo padrão. Apenas pratique a entrega do material.
 Mystery: Eles pegaram este formigueiro... e colocaram concreto 
dentro de todos os túneis... Então eles lavaram toda a sujeira e isto 
revelou uma Intrínseca rede de túneis... Foi demais!

Loops Abertos

Uma mulher odeia não saber das coisas. Use loops abertos para 
apresentar uma questão não resolvida em sua interação.
 Esteja disposto para começar uma nova conversação e então 
pare. Com o intuito de criar curiosidade e fazer com que as pessoas 
lhe perguntem sobre isto. Deste modo, embutindo questões sem 
resposta em suas histórias, você pode tentar elas a investirem.

Você: Você sabia?  Ela: O que?  Você: Na verdade, não importa...
Mystery: [Colocando-a num engate para suporte] Me lembre 
por um segundo. Eu tenho algo realmente legal pra te mostrar...
Mystery: Sabe o que você me lembra? Certo, eu falarei disso em 
um segundo... Mas antes de começar... você é apenas parte da 
humanidade, como o resto de nós.
Ela: “Faz uma pergunta” Mystery: Bem, eu adoraria te contar so-
bre isso, mas antes disso, deixe-me te apresentar aos meus ami-
gos. [encaminhamento de conjunto de rotinas para a realização 
de uma demonstração de valor superior dele e de seu grupo.]
Ela: “Faz uma pergunta” Matador: Bem... Você sabe que não é de 
minha natureza ser misterioso... Mas eu não vou te contar sobre 
isso!
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 Humor é certamente aquele ”"não sei o quê“" que causam gargalhadas. 
É uma qualidade que evoca sentimentos de diversão, entretenimen-
to e felicidade em qualquer um que compartilha a energia. Humor 
adiciona mais estimulação emocional – maior valor de diversão á 
energia. Artistas venusianos as vezes referem-se a isto como “valor 
de diversão” como tendo a capacidade de gerar temperatura de 
compra. Temperatura de compra não é a mesma coisa que atração 
romântica e sexual. O qual é disparado pelo valor de sobrevivência e 
reprodução mais do que pelo valor de diversão.
 Vamos analisar as diferenças entre temperatura de compra a 
qual é um estado curto de intensificada emoção e atração que sub-
sequentemente motiva pessoas a formar pares sexuais e românticos.
 No sentido de se entender isto, imagine uma mulher feia e 
velha está te contando uma história. Enquanto ela te conta, você 
não pode controlar o riso e continua ouvindo. Sua história estimulou 
suas emoções e assim você respondeu com indicadores de interesse 
tais como atenção e gargalhadas. Mas seus IDI meramente mostra-
ram temperatura de compra, não atração sexual. Você está curtindo 
a energia, mas você não está atraído sexualmente por uma mulher 
velha e feia... Certo? Aqui está a diferença entre IDI de energia e IDI 
de atração.
 Quando a história dela acabou e suas emoções já não estão 
sendo mais estimuladas, logo seus olhares irão vagar em busca de 
novas fontes de estimulação. Você não estará mais dando IDI para 
ela. A mulher velha não teve qualquer valor de reprodução para seus 
olhos. Somente um pouquinho de valor de diversão no qual momen-
taneamente capturou seu interesse, mas agora isso acabou.
 Aumentar a temperatura de compra é uma poderosa forma 
de gerar indicadores de interesse, mas estes Indicadores somente 
duraram tanto tempo por causa da estimulação e eles não neces-
sariamente representam atração sexual.
Vêm fácil, vai fácil.

HUMOR
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 Entretanto, este pequeno interesse permite a breve oportuni-
dade de remexer outras chaves tais como pré-seleção, desinteresse, 
segurar a corte, programação emocional sadia e muito mais. No in-
tuito de criar profundamente uma longa atração.
 Por exemplo, imagine que você aborde um grupo de garotas, 
e rapidamente roda uma rotina para aumentar a sua temperatura de 
compra. As garotas começarão a dar risadinhas e todas elas olharão 
para você. Neste ponto você estará recebendo Indicadores de inter-
esse mas isto é somente pelo aumento de temperatura.
 Você continua fazendo com que elas sorriem você está tam-
bém, jogando seu corpo para demonstrar desinteresse – O que 
transmite valor de reprodução e sobrevivência e assim gera um pou-
quinho de atração real.
 A próxima história engraçada que você conta, resultando em 
mais risadinhas, mas esta história inclui várias demonstrações de val-
or elevado. Estes são indicadores de valor, escondidos dentro de suas 
histórias, que transmitem características atrativas tais como “Líder 
dos Homens” e “Protetor dos entes queridos”, causando nas garotas 
maior atração real além de mais temperatura de compra.
 Além disso, porque você continuou a ter a atenção delas, isto 
também significa que você está segurando a corte no grupo. Isto 
transmite até mais valor de reprodução e sobrevivência e assim cria 
maior atração real.
 Viu como isto funciona? A idéia é adicionar valor de diversão 
à energia no qual resulta em um leve interesse assim comprando 
mais tempo para transmitir valor de reprodução e sobrevivência, re-
sultando em atração sexual e romântica.
 Temperatura de compra é também uma ferramenta logística. 
Aumentando o estado emocional, nós somos capazes conseguir mais 
cumplicidade num prazo quando isso é mais critico, desta maneira 
então quando é feita a primeira aproximação do grupo ou quando 
está saindo do set, etc. 
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 Em outro exemplo, vamos supor que você está conversando 
com a garota e você diz, “Vamos lá, vou te apresentar aos meus ami-
gos”. Ela resiste dizendo, “Eu não vou sair daqui”.
 Agora, imagine primeiro usando uma técnica para aumentar a 
Buying Temperature dela. Ela começa rindo, então você pega na mão 
dela e exclama, “Oh, eu não tenho muito tempo, vou conseguir fazer 
com que você conhecesse meus amigos, venha!” Sem saber a resposta 
dela, enquanto ela continua rindo, você imediatamente pega ela e a 
leva a mesa de seus amigos.
 Nota-se o aumento do estado emocional dela, apesar de que 
é apenas um momento, consiga mais testes de cumplicidades nesse 
momento. É mais fácil conseguir passar pela barreira da logística, de-
sta maneira então você deve isolar seu alvo se conseguiu aumentar 
a Buying Temperature.
 Matador usa uma técnica de cumplicidade relacionado a isso, 
chamado “rolling laughter”. Primeiro, ele usa sound bites para fazer 
o set rir. Ele mantém fazendo isso até haver um limite de risadas de 
aproximadamente 8 segundos. 
 Matador: ... Quando o grupo alcança o estado de “rolling laugh-
ter”, começa escalação de kino nelas e você conseguirá cumplicidade 
mais fácil como tirar pirulito de criança. 
 Quais são as táticas que os artistas venusianos usam para adi-
cionar humor para a vibe?

O absurdo. As paginas que seguem incluem artigos em: compa-
ração e exagero, o poder da concordância, sentimentos e panto-
mima (arte ou ação de exprimir idéias ou sentimentos por meio 
de gestos).

Role-playing. Compartilhar imaginações com o alvo.

Teasing. Use uma combinação de humor e dominância.
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Humor e Inner Game

Antes de conhecer as técnicas externas do jogo, eu quero ajudar 
você a entender o inner game e humor. 
 Enquanto você está fazendo uma brincadeira, você já se sur-
preendeu como você pode dizer quando ela for feita e fazer seus 
amigos rirem, versus quando sua brincadeira não der certo? Existe 
um jeito para aprender.
 Imagine o cenário: Um grupo de pessoas está se divertindo 
e rindo. Primeiro, um deles faz um comentário como certa pessoas 
parece um gay vestido. Elas riem. Então um outro faz um comen-
tário que outra pessoas parece um peixe pelo tamanho dos olhos. 
Elas riem novamente. Um outro diz, “Sim, ele parece um peixe muito 
estranho com aqueles olhos gigantes.” Elas riem de novo. (O humor 
aqui não é de muitas palavras, mas na vibe que eles estão compartil-
hando, o que é muito difícil falar isso no livro).
 Mas então, um necessitado, estúpido chega e fala, “Sim... sim, 
ha ha, ele é... ele é como... um lagarto disfarçado de gente!!!”
 ... E todo mundo fica quieto
 O que houve de errado? 
 A vibe do estúpido, como “Eu também, eu também”, ou seja, 
querendo se aparecer, é o que as pessoas sentem o que vem dele 
– sem humor. A indigência dele era obvia para todos. Isso deixa as 
pessoas desconfortáveis, porque isso força que eles dêem um sorriso 
falso, ou fingir que eles não notaram, e tentar não ser mal com ele. 
Em outras palavras, se você fez uma brincadeira ruim, isso faz com 
que as pessoas se sintam mal por não rirem, então elas serão rudes 
com você. Esse desconforto acaba com a vibe.

Jogos. Faça jogos no set com o frame que você está querendo 
se divertir com o alvo.
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 Agora, eu pergunto a você: Naquele momento, quando o es-
túpido fez aquile comentário sobre o lagarto, ele estava realmente 
rindo por dentro? A piada fez ele realmente sentir uma sensação 

 agradável de humor, e ele realmente achou engraçado antes de com- 
partilhar com o grupo? É isso que aconteceu?
 Ou antes, ele estava se sentindo inseguro, desesperado, an-
sioso para agradar a todos, ou estava tentando entrar na vibe most-
rando obviamente isso para todos? Essa sensação de insegurança e 
necessidade era o que ele transmitiu para o grupo e não humor. 
 Pessoas não podem rir com você se você não estiver rindo. Isso 
é apenas quando nós estamos num estado de diversão que sempre 
se torna possível ter intenção de diversão em primeiro lugar, antes 
de você poder compartilhar isso com os outros. 
 Se, de outro modo, eu não estava rindo por dentro então meu 
“comentário humorístico” não estava vindo de um lugar humorado, 
então de onde ele estava vindo?  Então, o que está por trás disso? 
Essa é a chave para entender a diferença entre a vibe boa e da vibe 
querendo se aparecer. 

O Absurdo 

O absurdo é a sua ferramenta mais útil para gerar humor. Ser ab-
surdo o suficiente nas suas palavras e em sua tonalidade de voz as 
pessoas notarão que suas palavras são humoradas. Não confunda 
pessoas quando estão sendo serias, caso haja alguma confusão em 
todos enquanto você está divertindo, então essa confusão é precisa-
mente o que eles sentirão, em vez de humor. 
 



171

 Aqui estão algumas técnicas – e exemplos – para praticar o 
absurdo:

Make Stuff Up

Eu quero te dizer uma coisa poderosa: tão longo quanto isso vem 
de um certo lugar de você, o inner game de humor. Você pode fazer 
qualquer coisa que ele trabalhará. 
 Eu não estou falando que você deveria mentir para as pes -
soas para fazê-las acreditarem nisso. Antes, eu estou dizendo que 
você pode improvisar sociavelmente uma conversa, compara-se ao 
ponto do obvio não verdadeiro, se ninguém leva isso em conta, o 
inner game de humor ainda irá trabalhar. Tudo o que é levado em 
conta é o que vem de engraçado de você, um lugar feliz dentro de 
você mesmo quando você fala alguma coisa. 
 A verdade literal e a exatidão do fato não são necessários de 
vibe e transmitir valor. Quando eles estão numa vibe boa, as pessoas 
só se preocupam em se sentir bem. Um exemplo para você entender 
esse conceito: 
 Alguém: um dia vou comprar minha própria casa.
 Lovedrop: [resposta divertida] Um dia desses vou ter minha 
própria CIDADE, como os caras maus dos filmes. [LD levou ao ab-
surdo]
 [Pessoas riem] 
 Lovedrop: ... e eu vou nomear ela de Laveland... eu irei governar 
a cidade com os meus melhores amigos. Lógico, eu vou comprar um 
castelo e morar dentro dele. Eu sempre terei meu ajudante, eu pos-
suirei armas, e tudo... como os caras maus dos filmes. Minha PROPRIA 
CIDADE!!
 Note um pouco sobre as coisas que LD disse: isso não é ver-
dadeiro. Isso é imediatamente obvio para quem ouve. Até o mo-
mento, o inner game de humor trabalha. Pessoas continuam rindo e 
desfrutam disso, embora não acreditam literalmente nisso. 
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 Note também que Lovedrop está usando técnicas de atração, 
incluindo programação de emoções saudáveis (ambição), status e 
recursos, e alinhamento social. Note como ele transpasse esses in-
dicadores de valores em suas palavras, para embutir as qualidades 
atrativas.
 Claro, o valor atual, a atual habilidade, e o alinhamento e re-
curso dele são desconhecidos e não podem ser reconhecidos. Esse é 
o porque que se gabar é inútil. 
 Agora, se você é rico e poderoso, tentar convencer as pessoas 
é DLV. Pessoas não te ouvem toda hora – elas ouvem de DHV’s e 
DLV’s embutido em sua conversa. Quais são eles? 
 Essa é a mesma razão porque você pode inventar qualquer 
conversa fiada que venha a sua mente, coloque indicadores de valor 
nela, embora todos saibam que isso é papo furado, elas sentirão 
atraídas por você – porque os valores são processados num nível 
emocional. Não é legal isso?
 Aqui está outro exemplo:
 Namorada de Lovedrop: [enquanto abraça LD] Amor, eu odeio 
seu trabalho idiota, eu te perdi muitas vezes. Você vai abandonar e 
ficar comigo para sempre e me agarrar firme, e nunca me deixará ir?
 O que realmente está acontecendo é que a namorada de 
Lovedrop tem expressado uma necessidade pela confiança do amor 
dele. Primeiro, vamos ver os erros da interpretação das palavras dela, 
por exemplo com essa resposta:
 ERRADO: Amor, eu posso ficar com você, mas não todo o tem-
po... você sabe que eu tenho que trabalhar durante a semana... e você 
também sabe que eu as vezes viajo... você prometeu para você mesma 
que aceitaria isso, o que eu posso fazer, eu não posso abandonar meu 
trabalho. Eu fico com você quando der, isso não é bom o suficiente?
 Se você não sabia algo melhor, isso da impressão o sufici-
ente para afetar ela seriamente, explique para ela a lógica disso tudo, 
fazê-la lembrar de conversas previas no assunto, e a pergunte para 
promover comunicação e entendimento.



173

 Mas seja cuidadoso: esse tipo de conversa é a última coisa 
que ela realmente precisa. Você pode pensar que está sendo legal, 
mas ela vai achar isso irritante. Ela espera o fortalecimento do com-
promisso emocional. Ela quer sentir isso. Assim Lovedrop não argu-
menta logicamente com ela. Em vez disso aborda diretamente sua 
necessidade emocional, usando *nonsensical statements para ativar 
seus botões de conexão*: 
 Lovedrop: Amor eu sempre vou estar com você e eu não quero 
deixar este quarto, pra falar a verdade vou pedir demissão, este em-
prego só me afasta de você, amor eu espero te ter em meus braços 
para sempre, como agora, poderíamos ir a algum lugar onde ninguém 
nos ache seriamos só nós dois [Entrega Sincera, lúdico.] 
 Ela realmente não espera que ele largue seu emprego e fique 
com ela o tempo todo. Ela só quer ouvi-lo dizer essas palavras. As 
palavras são só uma forma de corresponder aos sentimentos que ela 
tem. 
 Lovedrop usou o mesmo tipo de conversa na sua resposta. 
Nenhum deles significou literalmente o que foi dito, mas os dois sig-
nificaram o que foi dito emocionalmente. Pessoas socialmente pouco 
inteligentes fazem o oposto: Suas palavras significam exatamente o 
que parecem, mas eles não conseguem estimular a emoção. 
 Newbie: Wow, você quer saber como o novo Supercollider fun-
ciona? [Tentando impressioná-la, mostrando como ele é esperto] 
 Mulher: [IODs, entediada] 
 Alguns caras ativam as chaves emocionais, mas eles ativam as 
erradas, e isso afeta sua vida social: 
 Newbie: Hey, ontem o Discovery Channel mostrou um especial 
sobre as Aranhas-Camelo. Elas são aquelas enormes aranhas que vi-
vem no deserto e elas se alimentam dos camelos enquanto eles dor-
mem, elas injetam seu veneno que te deixa insensibilizado enquanto 
elas te comem. 
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 Mulher: Ewww! 
 Outro exemplo: 
 Newbie: Eca! Uma vez a privada entupiu e meu amigo ficou 
com fezes entre seus dedos do pé. 
 Mulher: Nojento! 
 Repare como alguns rapazes não percebem que estão geran-
do uma repulsão nas mulheres que fica clara com palavras como: Eca, 
nojento, grosso, estranho, assustador, sinistro, etc. Ou pior alguns 
caras provocam as mulheres com este tipo de comentário porque 
gostam da reação das mulheres. 
 O segredo é que você pode dizer o que quiser, mesmo que 
isso não seja verdade. Isso induzirá os sentimentos descritos, e pin-
tará qualquer retrato. Quanto maior, melhor ela se sentirá, seja cria-
tivo e as pessoas irão apreciar isto. Realizar essa simples verdade 
melhorará sua conversação. 
 Agora um exemplo mais detalhado de como executar o mate-
rial acima: 
 Lovedrop: Eu gostaria de saber se você é uma fã de gatos ou de 
cachorros [Este valor também está indicando um IOI. Para amenizar 
isto, ele calibra com um IOD] 
 Alvo: Definitivamente eu sou uma fã de cachorros! [IOI, ela foi 
fisgada!] 
 Lovedrop: [Entrega sincera e divertida, entusiasmo] Você está 
pronta para isto? Não seria legal se eu tivesse o filhote mais fofinho 
do mundo aqui e agora? Você pode imaginar este filhotinho? [LD está 
usando o material acima, viu como é fácil? Ele só adicionou a idéia de 
“Fofinho”.] 
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 Alvo: Awwww!! Ele seria muito fofinho! [Agora ela está sentin-
do a emoção da palavra “Fofinho”.Ela entra no jogo. Repare como 
boas emoções fazem com que ela se abra mais durante a aborda-
gem - quanto maior a “Buying Temperature” mais a garota se en-
trega a conversa.] 
 Lovedrop: Se eu o estivesse segurando Agora, nos meus Grandes 
e Fortes Braços, [Falando como um garotinho que tem orgulho de seus 
músculos] ele seria tão pequene, eu poderia protegê-lo e cuidar dele 
[Aqui LD embutiu DHVs para ativar os botões de atração dela através 
da Força e uma Saudável Programação Social (como protetor dos 
entes queridos).] 
 Alvo: Awww!! 
 Lovedrop: e ele seroa tão LIMPO e cheiraria tão bem, eu cuidar-
ia muito bem dele, como se fosse uma pequena princesa. Tão fofinho, 
e nós poderíamos brincar com ele agora mesmo [LD embutiu uma 
DHV de Provedor quando disse: “eu cuidaria muito bem dele, como 
se fosse uma pequena princesa”. Ao mesmo tempo LD estimulou a 
emoção com “Fofinho” e “Tão Limpo e Cheiraria Tão Bem!” Estes são 
sentimentos distintos que estimulam uma mulher, aumentando seu 
estado emocional.] 
 Alvo: Awww! Eu amo filhotinhos 
 Lovedrop: [Dando continuidade ao jogo] Isso me lembra o úl-
timo verão. Eu estava na Austrália, e uma coisa muito estranha acon-
teceu 

Comparação e Exagero 
Prática criativa incorporando comparação e exagero: 
 Alvo: (Arroto) 
 Matador: Droga garota, você pode arrotar e xingar isso eu já 
sabia, eu conheço esse cara e ele é um marinheiro, ele tinha essa ma-
nia de arrotar. Ele costumava soltar aqueles realmente fortes, arrotos 
assustadores, assim como os que você solta. Você já serviu a Marinha? 
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 Neste caso, o alvo de Matador não arrota como um marin-
heiro. Matador exagerou seu arroto quando a comparou com um 
marinheiro, e essa comparação exagerada é onde a graça está. 

As Perguntas Dentro do seu Jogo

Você se lembra quando do nada te deu um branco dentro de um 
set? Quando te da um branco a primeira coisa que vem a sua cabeça 
é, “a entrevista” que brota direto na sua mente. 
 A “entrevista” te faz perguntar coisas como: “Então o que você 
faz?” “De onde você é?” “Que tipo de música você gosta?” A garota vai 
ver isso como um IOI descarado, por isso você deve evitar este tipo 
de coisa. 
 Use a entrevista como uma feramente e não deixa que ela 
domine sua mente. Quando a pergunta “De onde você é?” brotar em 
sua mente, transforme-a, use-a como uma oportunidade de adicio-
nar valor e seja criativo. 
 Ao invés de perguntar, “De onde você é?” você deve dizer algo 
do tipo, “Aposto que vocês são garotas da Costa Leste”. 
 Ao invés de perguntar “Qual o seu nome?” você deve dizer: 
“Você tem cara de Georgette” viu como isso adicionou valor? Bem 
como a fala pausada. 
 Seguir uma linha, não é importante o que realmente importa 
é que você use a entrevista como uma forma de adicionar valor e 
deixar a conversa mais espontânea. 
 Quando um Newbie não tem tempo de memorizar sua 
primeira história e ele precisa de alguma coisa para dizer quando ele 
está praticando em campo, Eu sempre recomendo usar as perguntas 
dentro de seu jogo.
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O Poder do Acordo 

Sim, e isto aqui é algo muito poderoso: Experimente concordar com 
todas as declarações, em seguida usar isto de uma forma criativa. O 
desacordo reprime a criatividade, como qualquer um que estudou co-
média improvisada sabe. 
“Sim, e...” 
Isso é um jogo, o qual você pode praticar com um amigo, as regras são 
simples: 

 Diga Algo divertido e criativo. 
 O seu wing deve concordar com o que você está dizendo, 
 “Sim, e...”, em seguida uma declaração criativa com base no 
 que você já disse. 
 Depois disto você deve concordar com qualquer coisa que 
 ele tenha dito, “Sim, e...” em seguida por sua própria habili-
 dade de improvisação. 
 Então ele tem que concordar com você, e depois é a vez dele 
 e assim por diante. 

 Pratique esse jogo com seu Wing. Aqui alguns exemplos: 

 Mystery: Hey, amigo você parece muito estranho neste momento. 
 Lovedrop: Sim, e você é do tipo alto e magro, como um espantalho 
desnutrido. 
 Mystery: Sim, isto é verdade. Por que você tem que julgar pelo ex-
terior? 

 Mystery: Por que algumas pessoas não têm bons modos? Como 
Hawaii. 

1
2

3

4

S
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 Lovedrop: Sim, ele é estável [Suspeitas de entrega] estável de 
mais. 
 Mystery: Sim ele parece um... [Olhando ao redor] comunista. 
 Lovedrop: Você deve tomar cuidado com esses comunistas, eles 
estão em todos os lugares. 
 Mystery: Comunistas, comunistas, comunistas, comunistas, co-
munistas. Eles vêm e vão, eles vêm e vão. 
 Quando alguém te joga num determinável ponto de conver-
sa, simplesmente concorde com isto, e então direcione a conversa 
para algo do seu interesse, através de uma criatividade absurda. 

Impressões e Pantomima (Mímica) 

Quando mais vividas forem suas descrições, maior a intensidade das 
emoções que você está jogando para as pessoas. Pratique isto inclu-
indo vários personagens em sua história. 
 Não descreva simplesmente a pequena e velha senhora – imi-
te seus maneirismos – simule o jeito que ela anda, o jeito como ela 
fala e o movimento que ela faz com os braços, como você a imagina 
em sua história. 
 Quando você chegar na parte da sua história em que precisa 
exagerar, interprete, ou melhor faça ”mímicas” do exagero da cena. 
 Quando chegar na parte da pequena garota, simule seus ma-
neirismos e imite sua voz. O uso de ‘mímicas’ enriquece e deixa sua 
história muito mais interessante. 
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 Também pratique o uso das impressões em grande escala. Se 
a pessoa ri quando Matador comparou o arroto da garota com o de 
um marinheiro, como eles rirão mais quando ele passou a impressão 
de que ela é como um marinheiro grosseiro? Enquanto a impressão 
vem de um ótimo senso de humor, as  pessoas vão sentir isto e rir 
com você. Embora isto seja difícil de aprender num livro, é uma parte 
muito importante da minha personalidade em campo e digna de 
prática em campo. Quais são os outros exemplos do uso das compa-
rações e impressões? 
 Experimente causar uma impressão do personagem Jedi de 
Samuel Jackson em Star Wars, mas improvise o diálogo para parecer 
mais com os personagens gagsters do filme Pulp Fiction (Tempo de 
violência). 
 Tente causar a impressão de Caco o sapo, do “Notícias da 
Vila Sésamo”, se algo ‘interessante’ simplesmente acontecer no local. 
Aqui é o sapo Caco, reportando o estado aparente de uma garota 
bebada, aqui mesmo em South Beach. 
 Estes exemplos servem apenas para ilustrar. Não quero di -
zer que impressões você deve causar. Pelo contrário,  eu quero que 
você decida causar suas próprias e originais impressões e viva essas 
impressões com as pessoas com as quais está falando. 

Papel de Jogo 

Elabore algo divertido, mas obviamente uma pequena aventura, en-
volvendo vocês dois, e descreva isto para ela. Lembre-se, o segredo 
está na sua entrega. 
 O segredo é fazer o seu ambiente tão louco e divertido que o 
seu alvo se sentirá realizada simplesmente por está ao seu redor. Este 
momento onde ela se sente realizada começa quando ela ri. 



 Lovedrop: Sabe do que mais? Eu vou te levar para o meu apar-
tamento hoje, eu tenho hum... [LD da uma olhada rápida no ambi-
ente, como se estivesse com medo de alguém escutar e continua:] 
 Lovedrop: Eu tenho a máquina do ‘Querida encolhi as crianças’ 
[Ela começa a rir] 
 Lovedrop: E eu vou encolher agente como as bonecas Barbie e 
Ken e nós iremos nadar e explorar aquele aquário ali e nós descobri-
remos novas e mágicas terras e teremos incríveis aventuras. 
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 Atenção o exemplo acima só aconteceu porque LD deu valor 
a ela, mas retirou este valor com “a máquina do Querida encolhi as 
crianças”. Neste ponto ela percebe que ele estava apenas brincando 
e começa a rir disto. 
 Neste momento ela está imaginando as sensações e emoções 
desta incrível aventura que você descreveu a ela. Então, apesar de 
você não poder levá-la nesta aventura, você pode fazer com que 
ela sinta que está lá e isso é o que realmente importa. Lembre-se a 
maioria dos caras não estimulam os sentimentos e emoções das ga-
rotas - ao invés disso eles fazem perguntas entediantes sobre o que 
elas fazem para viver e se ela tem um namorado. 
 E finalmente, perceba que ela está imaginando vocês dois 
juntos e com isso aumentando a sensação de conexão entre vocês 
dois. 

Provocando para Transmitir Dominância 

Quando você a provoca, você está brincando com ela e isto estabel-
ece o frame de que você é um cara descolado, enquanto ela é o pir-
ralho que está tentando impressioná-la. Na comunidade chamamos 
isto de Cocky and Funny.¹ 
 O segredo para provocar a garota, é a combinação entre 
dominância e divertimento, uma combinação mágica que faz 
com que a mulher te ache atrativo e divertido. Quando você pro-
voca a mulher num frame dominante e ela responde com risos, 
ele não só expressa alegria como também indica que aceitou seu 
papel dominante.

¹ A técnica Cocky and Funny 
foi inventada por David 
DeAngelo e apresentada em 
seu livro, Doble Your Dating.
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 Sempre jogue assumindo que você é quem está no controle. 
Use o material acima, use comparações e exagero, use impressões e 
papel de jogo, faço o que quiser mas mantenha o frame de dominân-
cia. Assuma o controle, Assuma o valor. Pense dessa maneira, faça 
deste jeito e torne isto real. 
 Não deixe seu frame ser destruído ou enfraquecido. Ela vai 
zombar de você, testando você para ver quão rápido você fica dep-
rimido dizendo “estou brincando” ou “desculpe.” Mantenha-se no 
controle - estes testes são a forma como ela se livra dos caras fracos. 
 Perdedores fazem “comentários engraçados” de baixo valor, 
como este: “O que um cara como eu precisa fazer para sair com uma 
mulher tão linda como você?” Ela perceba essa DLV. Ele auto desqual-
ificou-se nas emoções dela. 
 Considerando que, vencedores fazem comentários de alto 
valor, como este: “Eu só não quero ficar amarrado neste momento.” 
[DHV de Atração: Vontade de andar / não necessitado. Também DLV 
de conexão sem vontade de comentar / jogador] 
  Aqui está um bom calibrador para acompanhar o que foi dito 
acima: “Mas eu tenho que admitir às vezes sonho em encontrar a 
garota certa e às vezes algo mais.” [DHV de Conexão: Vontade de 
Comentar] 
 Sempre baseie seu jogo na perspectiva do vencedor - isto é 
o que você deveria querer pra você de qualquer forma. Na verdade 
isto também é o que as pessoas pensarão de você, através de indica-
dores de alto valor dentro do seu jogo e no modo como você fala. 
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 Interprete tudo em um frame de que você está acostumado 
com pessoas ao seu redor, iniciando conversas com você, tentando 
impressioná-lo, tentando ser suas amigas, tentando serem aceitas 
por você, etc. Isso é normal. 
 Se você pensar que ela é boa demais para você, isso se tor-
nará real. Foda-se. Você é bom demais para ela. Ela é aquela que as 
vezes é necessitada, estranha, entediada, dá duro para te conquistar, 
enquanto você é aquele que diz coisas como: “Seja você mesma” ou 
“Não precisa se esforçar tanto.” 
 Sempre interprete tudo numa perspectiva de dominância e 
alto valor. Faça disto sua realidade. Até mesmo interpretar mal as coi-
sas, se necessário, para manter sua perspectiva de valor. Interpretar 
mal as coisas é engraçado de qualquer forma. 
 Alvo: Está é a sua linha de pickup ou algo do gênero? [Teste de 
congruência] 
 Lovedrop: [Assumindo o controle, interpretando mal o que ela 
disse a ele] Garota, não perca seu tempo com linhas de pickup. Só seja 
você mesma. [Isca] 
 Alvo: O que? [Fisgada! um IOI passivo: continuando a intera-
ção quando ela simplesmente poderia ter ido embora.] 
 Lovedrop: Não me interprete mal, eu não sei nada sobre você 
ainda, você é do tipo carente que liga toda hora? [Isca, assumindo que 
ele é quem está no controle] 
 Alvo: Não![Fisgada] 
 Lovedrop: [Sorrindo e virando em sua direção] 
 Lovedrop: Espere um segundo [Cruzando os braços numa for-
ma de IOD.] Você é uma dessas garotas esquisitas que manda 15 men-
sagens de voz? [Isca] 
 Alvo: Não, eu não sou assim. [Fisgada!] 
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 O ponto crítico aqui é notar que Lovedrop divertidamente es-
tabeleceu um quadro dominante sobre seu alvo. Ele é quem está 
julgando o valor dela, enquanto ela está tentando corresponder aos 
seus padrões. Ela é quem está agarrando suas iscas, e não o oposto.
 (Também note o uso do Bait-Hook-Rell-Release no exemplo
acima)

Jogos 

Sempre que você mostra ao seu alvo seu jogo, você a está envol-
vendo em algo divertido e ela aceitar dar continuidade. Os jogos são 
rápidos, o jeito fácil de adicionar valor e assumir o controle. 
 O segredo é ensinar e liderar o alvo enquanto você mostra 
a ela algo divertido ou interessante. 
 Alguns exemplos: 

Guerra de Polegares: Jogos do jardim de infância funcionam 
muito bem para aumentar a buying temperature. Tente tam-
bém jogos com as palmas das mãos 
Adoleta: Também funciona muito bem. Sempre que a vibe 
começa a cair, começe a brincar de adoleta com suas garotas 
e veja o que acontece. Eu sei que isto soa estúpido, mas eu 
prometo se você usar estas jogadas em campo, você verá quão 
poderosas elas são. 
Back-Writing: Outro jogo do jardim de infância, aonde você e 
seu alvo vão revesando enquanto escrevem com o dedo pala-
vras nas costas um do outro, enquanto a pessoa tenta desco-
brir qual é a palavra. Tente isto em todos os sets durante uma 
semana!
DIVs, ou demonstração instantânea de valor: [inicialmente 
popularizada por Style]. O teste das melhores amigas, sorrisos 
em forma de ‘U’ e ‘C’ e interpretar a direção do olhar, são exem-
plos populares do Style. E agora, eu gostaria de introduzir uma 
nova DIV para seu repertório.
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Teste Psicológico: [Lembre-se de sua Delivery!] Certo, este é 
um desses testes psicológicos... é bem simples – uma mulher vai 
para o enterro da mãe dela... e ela conhece um homem lá... e ela 
sente uma conexão com ele... mais do que ela sentiria normal-
mente... mas em algum momento... ela percebe que ele já foi... 
e ela não teve a chance de pegar o numero dele... na semana 
seguinte... a irmã dela é achada assassinada... o que aconteceu?
[De um momento para que cada um do grupo dê sua resposta, 
e então diga a resposta correta]



186

É necessário em todo set, em algum ponto, introduzir um assunto 
que construa tensão entre você e o alvo. Porque isso deve acontecer 
em algum momento em todo set, isso é um dos waypoints.
 Qual é o motivo que o Mystery diz que nós devemos escol-
her um alvo, e que nós devemos dar negs no alvo. Mesmo se há 
muitas mulheres atraente entre elas, você ainda deve escolher um 
alvo aleatoriamente, então pode praticar a construção de linhas de 
tenção entre você e seu alvo e então você pode praticar desarmar os 
obstáculos.
 Eu vi Mystery dar negs em garotas para o pondo onde a ten-
ção começou desconfortável e até mesmo me pareceu que ele tinha 
errado na calibração e afastado ela demais. Entretanto, em todo 
caso, ele manteve o jogo e logo ela estava comento em suas mãos.
 Lovedrop: Eu não entendo, eu pensei que você ferrou com 
aquela garota. Ela ficou puta. Eu senti desconforto só por estar lá. O 
que você fez para ela cair de volta para você?
 Mystery: Eu preciso introduzir alguma tensão a fim de de -
sencadear alguma atração. Então eu dou a ela tensão o bastante que 
é quase demais... eu levo ela direto até a borda... e então quando ela 
reage, eu continuo calmo, e mesmo mostro a ela meu apreço pela sua 
reação. Eu digo o quanto eu a respeito por ela se manter por si mesma 
e que eu acho ela incrível. Mas então eu estou curioso sobre ela... e 
então isso continua. Agora eu tenho atração e também qualificação.

Nota 36: eu não sei se 
isso é verdade.

TENSÃO SEXUAL

A resposta correta é que ela matou sua própria irmã... então ela 
teria a chance de encontrar o homem novamente... no PRÓXIMO 
enterro! Mas... somente um PSICÓTICO responde isso correta-
mente. Essa pergunta é usada pelos PSIQUIATRAS DOS TRIBUNAIS 
para testar e ver se você é psicótico!!36 Você não deveria responder 
corretamente. Nesta ultima linha, a rotina normalmente provoca 
uma ótima reação (não que você se importe.) É também efetiva 
como um opener de opnião, então tente isso!
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 Como a tensão é construída:
 Mulher: [Qualquer teste de congruência]
 Mystery: Certo bobinha, nenhum desses [Calmo, sorrindo para 
calibrar]
 Mulher: [Outro teste de congruência]
 Mystery: Você é uma merdinha! [IOD, mas sorrindo para aliviar 
isso. Por outro lado sem se afetar.]
 Mulher: [Ela está ficando mais puta e diz alguma coisa sem 
nenhuma disposição.]
 Mystery: Você é UM SACO [IOD, pausa,]... EU AMO você! Você... 
é... INCRÍVEL! [IOI] *abraço* [IOI. O ‘Eu amo você’ é entregue como 
se ele acabasse de perceber que ela é realmente uma pessoa legal, 
não como se ele tivesse algum plano romântico.]
 Mystery: Certo, certo, agora se afaste de mim! [IOD calibrador, 
para preservar os nives de conforto.]
 Voila! Atração e apreciação agora estão ambos instalados 
com sucesso e ele já está abraçando ela. Mystery frequentemente 
usa esse processo para desencadear atração qualificar o alvo muito 
cedo em um set. Lembre-se de microcalibrar!
 Há varias outras técnicas que nós usamos para construção de 
tensão sexual.
   Desqualificadores. Desqualificadores são um poderoso modo de 
construir tensão sexual e romântica, porque um desqualificador é es-
sencialmente uma barreira mantendo vocês dois separados.
 É um erro comum para os homens pensar logicamente, no 
sentido de “arrumar” qualquer “problema” que aconteça entre eles, 
invés de apreciar os aspectos emocionais que está sendo dito. Aqui 
está um exemplo:
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 Alvo: Uau você mora do outro lado da cidade, tem que pegar 
um tráfego e tanto. Eu nunca fui convidado antes por alguém que vive 
tão longe. . .
 Resposta idiota: Não é realmente tão distante, e mesmo assim 
eu poderia buscá-la. . . [Aviso: ele tenta corrigir o “problema” e, por-
tanto, logicamente desagrava a tensão.]
Resposta legal: Sim, isso é uma pena para você. Boa sorte na luta com 
o transito, enquanto o resto de nós se diverte! * Sorriso * [calibração 
de IOI. Note como esta resposta reforça a tensão em vez de resolver, 
além de sair divertido por causa do sorriso.]
 As mulheres precisam de estimulação de drama, isso ajuda 
elas escolherem homens de alto valor, uma vez que homens de 
menor valor (e, portanto, mais necessitados) fazem elas se sentirem 
entediadas, enquanto que homens de alto valor representam um 
drama  cheio de incerteza, risco, potencial fracasso, desafio, e poten-
cial  sucesso e satisfação.
 Faça essa prática de uma forma a utilizar frases que começam 
com: “É muito ruim...” ou, “É uma vergonha eu ser tão ocupado...” Ou, 
“Ela nunca poderia trabalhar entre nós, pois...” Ou, “É muito ruim que 
somos tão semelhantes, porque nunca daríamos bem...”
 Quando você usa frases como esta, observe sua resposta. Ob-
serve se ela responde rapidamente ou lentamente. Observe se ela 
se preocupa muito, ou se não da importância, ou tenta agir como 
se não tivesse importado. Com o passar do tempo você ganhará 
intuição e será óbvio no que ela pensa e sente-se, e se esta interes-
sada. Para um artista venusiano magistral, nivelar a mudança do seu 
interesse e de seus sentimentos é tão simples como o nariz sobre o 
rosto dela.
   Imprevisibilidade é a prática de alternância imprevisível IOI’s com 
IOD’s dando-a uma gelada atrativa de ser desejada, mas em seguida, 
o medo da perda, a fim de fazê-la sentir continuamente uma mis-
tura eletrizante de validação e desvalidação. 37 Ela experimenta um 
aumento de incerteza e excitação. Este estímulo fará ela se dedicar 
mais e mais o seu foco mental a você. 38 O aumento desse foco 

Nota 37: Essa técnica é 
as vezes chamadas push/

pull (empurrar/puxar), 
como foi popularizada 
por Swinggcat, e teoria 
101 como descrita por 
Rio. O livro do Swing-

gcat, Real World Seduc-
tion, é um clássico do 

pickup e na comunidade 
de sedução
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mental, origina uma incerteza emotiva, é o que inicia uma louca 
paixão. Este conceito também é explorado como recompensa in-
termitente. Diferentemente de recompensa coerente, recompensa 
intermitente é que vicia, e é o mecanismo que treinadores de ani- 
mais usam para condicionamento comportamental. Recompensa 
intermitente também faz com que o jogo se torne viciante. 
 A chave é a imprevisibilidade, quando ela começa a per-
ceber que a sua atração é o poder dela sobre você, esse é o mo-
mento exato que você tem que “puxar o tapete”, para que ela 
percebe que você estava apenas brincando com ela o tempo 
todo.
 O Role-playing é uma maneira fácil de tirar proveito disto. 
Comece descrevendo algo demasiadamente romântico a ela, de 
modo que durante um momento, ela seja “zuada” quando se sente 
validada com seu poder sobre você. Então quando sua descrição tor-
na-se tão bizarra ela compreende que é tudo besteira, o sentimento 
de validação é retirado. Ela ri.
 Outra maneira fácil de jogar com isto é simplesmente alter-
nar entre qualificadoress e desqualificadores em sua conversa, as-
sim como interesse e desinteresse em sua linguagem corporal e no 
seu delivery. Observe os sinais sutis de como você desencadeia as 
emoções dela enquanto esta fazendo isto. Existe muito a explorar...
 Pelo fato da atração sexual feminina ser um fator tão impor-
tante em sua sobrevivência e reprodução, a sua psicologia é pro-
jetada a buscar validação e atenção. Se você estimular uma mulher 
alternando, inconsistentemente, entre validação e desvalidação, irá 
vê-la louca tentando se revalidar e obter o poder. Você se tornou 
uma fonte de validação para ela.
 Importunar e Dominar, uma técnica que anteriormente 
abrangidos em Humor, também merece destaque aqui, pois é uma 
forma eficaz para criar tensão sexual na vibe.

Nota (38): Ross Jeffries 
uma vez descreveu isso 
como “mantendo ela 
suspensa entre a espe -
rança e a dúvida”
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Open Loops, que abrangeu anteriormente em Curiosidade e 
Intriga, também merecem menção aqui, pois eles são um meio eficaz 
para 
adicionar tensão sexual. Aberto todos os circuitos são cerca de ten-
são não resolvida.

Para começar, coloquei uma lista de personalidade transmitindo-ro-
tinas que você pode praticar uma e outra vez. Esta lista de rotinas é 
chamada de pilha.
 Como você irá praticar os mesmos gambits em dezenas ou 
centenas de conjuntos, modelos aparecerão na matriz social através 
da constante repetição. 
 Através da experiência você irá desenvolver um boa calibra-
ção, com poderes intuitivos sobre o clarividente.
 A experiência de jogo é como meditação, através da qual você 
pode tocar uma percepção mais profunda da matriz social. Existe um 
para o Zen jogo. Seu objetivo não é obter este ou aquele. Só para 
estar no campo. Quando você gasta tempo no campo praticando o 
seu jogo, dentro de poucos meses ou anos, você vai ter conquistado 
a intuição social e carisma pessoal que normalmente poderia levar 
décadas para alguém desenvolver.
 Mantenha uma folha de papel em seu bolso de trás, ou envie-
o para si mesmo sobre o seu telefone celular. Use-a para ajudar a 
lembrar o que você quiser enquanto estiver no campo. A típica folha 
pode incluir um ou dois abridores, um falso constrangimento, um 
pouco de neg’s, histórias humorísticas para estimular o rapport, al-
gumas histórias interessantes incorporados com o valor da faísca da 
atração e rotinas.
 Aqui estão algumas de nossas folhas de notas pessoais, para 
ajudá-lo a fazer o seu próprio:

MATERIAL ENLATADO
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  Exemplo 1

Abridor   Proximidade “Olá”. [Calibre a sua resposta.]

Hora constrangimento  (prática corporal Rocking)

Neg    “Eu tenho comido garotas como você no café da manhã. 

   Nem adianta tentar”.

Abridor    o Google Earth abridor

Neg    “Você é sempre assim?”.

Alguma coisa engraçada Meninas lutam por você... / Pateta folgado

História    Adapte uma história interessante.

Grupo    “como é que vocês se conheceram?”.

Rapport    Dê conforto e fale de assuntos sexuais.

Desqualificar  “Posso desde já dizer, você e eu não vamos dar certo”...

Kino    Rotina dos dedos

Neg    Use um neg aqui

Push-Pull   Você tem muitos amigos (as)? Você é rica? Sabe 

   cozinhar? Você gosta de chuveiro?

Aprecio    “Eu me sinto tão bem perto de você.” È desqualificar: 

   “Que pena você, não faz o meu tipo”.

História    Rotina de aterramento 

Qualifique  Estou curioso sobre você. Se você pudesse ser qualquer 

   coisa quando crescer, o que seria você é?

Eu aprecio  realmente me sinto um pouco nervoso perto de você...

Rapport    Conte história

Kinos   Dê uns Kinos para evoluir a conversa.
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  Exemplo 2

Regra dos 3 segundos Você é a mais normal das meninas aqui?

Hora limitação  “Eu só tenho um segundo...”

Abridor   Opener amigo companheiro.

Neg   Pense em um que combine com você.

Humor   Indumentária rotina, jogando papel.

Desqualificar  “Ok, agora esta muito cedo pra nossa relação”...

Grupo   Como é que vocês se conheceram?

História   Fale que um gay enviou-lhe uma bebida um dia desses.

Neg   Outro neg

Kino   Kino teste

História   Amigos que ajudou você salvar sua irmãzinha.

Push-Pull  Você parece ser inteligente! Ou é impressão minha?

Aprecio   Eu vou apresentá-la aos meus amigos. Não me passe 

   vergonha.

Desqualificar  Desqualifique mais

Rapport   Faça o Cubo, por exemplo.

Push-Pull  Você é uma pessoa legal... ou esquisita? Não tenho 

   certeza ainda.

Rapport   Estilo da EV

Aprecio   Sabe, foi minha primeira impressão... Mas agora eu te 

   conheci, você é realmente incrível.

Kino   Mistério do beijo
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Qual é o propósito de latas de material?

Para lhe dar exemplos de material bem concebido. Até que  
voc^^ê compreenda perfeitamente a atitude certa, você vai ver  
muitos exercícios que, irão ajudá-lo a aprender a reconhecê-la.

Para que você tenha algo a práticar. Somente através do tempo 
você vai ganhar o domínio social e a intuição carismática Venu-
siana de um artista. São estes de onde irão derivar o seu verda-
deiro poder. E é uma superpotência.

Para obter respostas consistentes. Às vezes você precisa saber 
fazer uma pilha boa e uma de cada vez, seguindo o esquema.

Para ajudar a tornar o jogo real para você por experiência direta. 
Como você experimenta as respostas sociais em situações reais, 
você irá formar novas associações, novas memórias, novas cren-
ças, e novas expectativas. O material enlatado te ajuda a sentir 
vibing por dentro.

Eventualmente o material torna-se enlatados nada mais do que 
uma ferramenta útil que lhe puxe ocasionalmente para chutes. 
Você não vai precisar mais deles, ao invés disso você vai sintoni-
zar com as pessoas puramente, baseando-se em sua própria 
personalidade e criatividade.

1

2

3

4

5

CONTANDO HISTÓRIAS

Como contar:
1. Uma narração de um incidente ou uma série de eventos.
2. Uma narrativa, concebido para juntos, divertir, ou instruir o 
ouvinte. Nós sentimos principalmente descrições sensoriais e 
emocionais, use eles a fim de estimular a imaginação do ouvinte.
3. Uma narrativa usada como um veículo para mostrar e demon-
strar personalidade valor. Usamos DHVs embutidos, e 
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manifestações de maior valor, para indicar a evolução, tais como 
enviar sinais pré-seleção, alinhamentos-sociais, provedor ou pro-
tetor, e assim por diante.

 Um artista Venusiano descritivo tem habilidades para trans-
mitir as emoções e sensações de cada evento. Ao longo do caminho, 
ele também é capaz de sacudir atração e disjuntores de ligação em 
que encaixa DHV aciona a história. Desta forma você poderá cativar 
a atenção de todo o grupo, exploração e aproveitamento tribunal 
prova de sua condição social para impulsionar o seu próprio valor.
 Prática reiterada de histórias no campo irá ajudá-lo a desen-
volver sua entrega (capacidade de instalar bons sentimentos), bem 
como a intuição, percepção, compreensão e calibração.
 Aqui está passo-a-passo o processo para a criação efetiva 
de histórias para sua pilha:

Escolha uma história a partir de sua própria vida. Para começar, 
basta preparar um esquema básico de eventos para a história.

Remova quaisquer manifestações de menor valor entre a história.

Coloque palavras que causam atração e conexão em na história. 
(Também conhecido como DHVs embutidos.)

Transforme a palavra em história de modo que cada caso é 
descrito em termos de sensações e emoções em vez de fatos. 
Experiência com emoções do tipo: intriga, humor, tensão, con-
strangimento, divertimento, inveja, frustração, desinteresse, an- 
tecipação, e assim por diante.

Torne a história natural, congruente, mais prática, e outra vez no 
campo, com especial ênfase para entrega.

1

2
3

4

5
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Vamos analisar estes passos em mais detalhes. . . 

Escolha uma história, ou várias histórias, a partir de sua própria 
vida. Por agora, cada história é o suficiente apenas para ter o 
básico para os eventos descritos.  Então você sabe que aconte- 
ceu isso, então o que aconteceu, e assim por diante. Você deve fa- 
zer isso muitas vezes ao longo do exercício. Próximo passo será 
criar muitas histórias. Se esta é a primeira vez que você fez este 
exercício, você pode começar com estas quatro histórias: 

“Como é que vai?” - Às vezes, uma história da última se-
mana - Conte uma divertida história que aconteceu com você 
ou um de seus amigos na semana passada. (Mesmo que isso 
realmente aconteceu a mais de seis meses.) 
“De onde você é?” – História de infância - Escolha uma co-
movente história de sua infância. 
“O que você estudou?” Historia de período aproximado. Es-
colha uma experiência em seu passado onde você conseguiu 
triunfar ou ser bem sucedido com determinação, através de 
incerteza.
“O que você faz para viver?” Origem da identidade. Quais 
são os acontecimentos pivôs que levaram a sua atual identi-
dade e ao homem que você é hoje? Incorporar uma descrição 
de seus planos atuais, e estar preparado para conversar sobre 
onde às ambições estão levando você. Esta é a rotina de Imo-
bilização.

1

Remova quaisquer demonstrações de valor inferior (DLVs). 
. . . Choramingar sobre as mulheres ou a sua ex. Choramingar 
sobre problemas de saúde ou problemas empresariais. Trata-se 
de todos DLVs graves a serem evitados. 

2

a. 

b. 

d. 

c. 
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. . . Estar sozinho, sem amigos, sem conexões, Não conhecendo 
pessoas (alinhamentos sociais) 
. . . Não ter um estatus social ou relação com os outros. 
. . . Não tendo recursos ou capacidades. 
. . . Sentindo-se demasiadamente fraco ou incerto. 
. . . Qualquer problema com mistura de emoções, por exemplo 
rir quando um ente querido é espancado, ou assustar a garota 
na hora errada.
. . . Quaisquer problemas com o excesso de emoções reativas ou 
pânico. 

Adicione atração embutida e conexão desencadeando como de-
talhes da sua história. 

3

Às vezes uma história da última semana. Uso de detal-
hes incidentais em sua história que implica diversas formas 
de valor, como pré-seleção, alinhamento social, estabilidade 
emocional, vontade à distância a pé, protetor de entes queri-
dos, ambição, bondade, líder dos homens, etc. 
(Má) “Então eu dirigi para lá sozinho. . .” [solitário, sem alin-
hamento social.] 
(Bom) “Meus amigos” pularam no carro comigo, eles são fieis 
a mim 100%, e eu sou da mesma maneira com eles. . . [social 
alinhamentos DHVs: amigos, popularidade, fidelidade] 
(Bom) Quando eu vi aquele cara agarra o braço, foi como se 
meu corpo todo se enchesse com este sentimento, e mesmo 
antes de eu perceber o que estava acontecendo, eu já estava 
correndo para lá o mais rápido como se as minhas pernas me 
estivessem me levando . . [Emoções saudáveis DHV:  Protetor
de entes queridos]

a. 
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História de infância. Para prática, embutir conexão Elemen-
tos como a vulnerabilidade e o empenho nesta história. 
(Má) Sério embora, eu só fiquei puxando  as asas dessas abel-
has e colocá-las na mesa, porque era tão engraçado quando 
se torciam. . . [Má programação emocional] 
(Bom) Eu amava muito aquela garota, ela era minha queri -
da, ela foi o meu bebê. Se há alguma coisa a acontecer nunca 
foram com ela, eu não podia manipulá-la. Eu queria gastar 
cada minuto com ela... [Conexão parâmetros: empenho e vul-
nerabilidade.] 

História de período aproximado. Virar a pré-seleção e via-
gens atração por comutadores que encaixa o acessório ad-
equado detalhes em sua história. 
(Bom ) Então, Michelle disse, “Chris, sei que somos apenas ami-
gos, mas eu Juro que fiquei chateada quando essa menina es-
tava tocando sua perna hoje à noite. . “. [Seleção] 
(Má) Então, Michelle disse-me que seus amigos achavam que 
eu era estranho e assustador. . . [Pré-problemas desta história 
retrata uma mulher que eu peguei chateada com suas ami-
gas.] 

Origem da Identidade. Use a paixão, ambição, identidade, 
vulnerabilidade. 
(Má). . . Não sei o que quero fazer, nada importa muito 
para mim. . . [identidade problemas, problemas ambição] 
(Bom). . . No âmago da mesma, é por isso que eu faço o que 
faço. Estou apaixonado sobre. . . [identidade e paixão] 
(Bom). . . E eu estava realmente com medo de saber se eu iria 
fazêÊÊÊ-lo, porque era tão importante para mim ter sucesso, que
eu queria que ele tão mau. . . [ ambição e vulnerabilidade] 

b. 

c. 

d. 
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Volte a escrever as histórias de modo que as palavras descrevam 
as sensações das experiências e emoções em vez de recitar os 
fatos da experiência. A história não é meramente uma série de 
fatos, mas é algo a ser vivida. A história deve transmitir as sensa-
ções e emoções da experiência humana. 

4

Bom (sensações e emoções): Estou de pé no bar, e eu posso 
ver o barman despejando uma bebida para os meus amigos, e 
eu posso ouvir todas as vozes de todas as pessoas falando, e de 
repente. . . Eu considero essa poderosa força. . . Na minha bun-
da. Sinto este arrepio realmente estranho que desce a minha 
coluna ate o estômago, e ao rodar o  olhar,  existe esse rosto do 
homem, literalmente a centímetros de distância, suado e en-
cantador, esses olhos azuis e piercing que só olham direito pra 
mim. . . 

Mal (fatos): Então eu estou de pé ali no bar, e um rapaz 
agarra a minha bunda. 

a. 

b. 

Repare que ambos (a) e (b) descrevem o mesmo acontecimen-
to, mas (a) é muito mais estimulante, porque usa sensações e 
emoções. Toda a sua linguagem deve ser estruturada desta forma. 
Este é um dos principais segredos de comunicação incontornável. 
Utilize fatos quando você deseja algo mais encantador. 
 Como um exercício,  passe por cada uma de suas quatro 
histórias, e as práticas de reformulação e descreva-os para enfati-
zar as diferentes sensações e emoções que são centrais para a 
experiência da história.
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Pratique outras vezes, concentrando-se na sua entrega. Você 
deve praticar uma nova história no campo até que a sua entrega 
seja natural e congruente. Pode demorar até várias dezenas de 
práticas conjuntas, a fim de adaptar uma nova rotina. 
Para aqueles que estão tendo problemas com incongruência em 
sua entrega (talvez as pessoas no campo te perguntem se você é 
um ator ou um comediante): Isso é normal. Basta manter a práti-
ca, e esses problemas irão desaparecer com o tempo.

Às vezes, uma história da última semana. Para praticar, de-
screva pelo menos uma sensação nesta história, como um 
cheiro, uma som, um toque, uma cena engraçada, etc. 
História de infância. Para a prática, descrever uma emoção 
que você lembre-se sentir sobre alguém que Foi próximo de 
você quando você era muito pequeno. 
História de período aproximado. Para a prática, incorpo-
rar sentimento tal como o ciúme, medo, amor, raiva, emoção, 
vergonha ou em antecipação nesta história, descrever como 
se sente quando experimenta esta sensação. 
Origem da Identidade. Lembre-se de uma experiência que 
você considera crucial para a formação de sua identidade, e 
depois a descreva. Incorporar sentimentos como paixão, am-
bição, com esperança e incerteza. Descreva como se sente 
com cada  emoção em seu corpo e a próxima que ira sentir.

b. 

c. 

d. 

a. 

5
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 Um som é uma conserva de material de tonalidade 
única, utilizado para sinalizar diferentes níveis de valor e interesse. 
Por exemplo, é na verdade um “neg” um tipo de som para transmitir 
tom de desinteresse. 
 O áudio pode executar as mesmas funções de uma história. 
Como histórias, o áudio pode ser utilizado para virar atração e ligar 
interruptores, mostrar personalidade, indicar desinteresse, mostrar 
apreço, construir um sentimento de conspiração, estimular a emoção, 
e assim por diante. 
 Mas por a tonalidade do som ser tão simples e ágil, é também 
mais facilmente misturada em uma conversa normal, permitindo que 
um Artista venusiano elegantemente possa adicionar valor espontâ-
neo “na mosca”, sem ter que recitar uma rotina toda. 
 Histórias cumpridas requerem a cooperação do público. A 
fim de produzir uma história, você deve ter pelo menos algum grau 
de comprometimento a partir de seu público de que eles vão prestar 
atenção e seguir junto. Eles devem investir. Mas este tipo de inves-
timento é demasiado para realizar novas amizades. É rude o inves-
timento à procura de pessoas antes de ter demonstrado valor para 
elas. Se um mendigo na rua  tentou detê-lo e pará-lo para ouvir a sua 
história, sobre o seu carro quebrado e sua fome  de cachorro, você 
realmente iria querer ouvir isso? Provavelmente não, mas sim, você 
se sentiria impaciente e queira fugir. 
 O mendigo tem foco sobre o seu próprio desejo. Para impor 
essa moldura aos outros, à procura do seu valor quando ele não tem 
nenhum para oferecer, é fundamentalmente irritante e rude. Estes 
sons são, portanto, exemplos de tons que não se devem fazer quan-
do é encaixado um conjunto:

TONALIDADE SONORA



201

Pode me dar um dólar?
Oi, sou o Chris. Então, qual o seu nome?
De onde você é?
Você é realmente bonita!
Wow! Você é tão perfeita!
Você é TÃO gostosa.
Você pode me dar uma cena naquele novo filme?
Posso pegar seu telefone?
Me dê um beijo. Vamos lá, só um selinho.
Eu posso pelo menos te dar um abraço?
Então, o que você faz?
O que eu precisaria  fazer pra você ficar comigo?

 As linhas acima, são exemplos da forma incorreta de conver-
sar sobre novos assuntos. Elas são palavras de alguém que necessita 
de alguma coisa. Alguém que está pensando sobre como conseguir 
alguma coisa ao invés de como ser uma fonte de valor.
 Note que as frases acima (sound bites) não ativam nenhuma 
alavanca de atração nem de conexão.  Logo, elas não farão a mulher 
sentir nenhum desejo.
 Então o que de bom essas frases tem? Uma mulher dá seu 
número se não for desejo dela de faze-lo? Ela beija um homem se ela 
não o desejar?
 É esperado que a mulher tenda a oferecer valor quando sente 
desejo de fazê-lo, ao invés do contrário, onde ela não sente desejo e 
oferece valor. Podemos realmente imaginar isso acontecer de outra 
forma que não a primeira?
 O cara de baixo valor, fica atolado nesses pensamentos sobre 
aquilo que ele quer, e então sua necessidade tornas-se aquilo que ele 
lança em vibração (vibe) para as outras pessoas. A vibe fala que ele 
está faminto e quer ser saciado. Assim, a presença dele faz com que 
as pessoas fiquem impacientes para sair de perto, como se ele fosse 
um mendigo.
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 Em contraste, o cara de alto valor aumenta a vibração do am-
biente (vibe), gerando atração naqueles a sua volta. Como resultado, 
mais e mais valor flui de volta para ele, por meio desses que, dese-
jam-no por ser atraente.
 Mais oportunidades, aparecerão de forma randômica e es-
pontânea para as pessoas de alto valor, ou seja, mais mulheres irão 
demonstrar interesse - isso é apenas uma parte normal de suas reali-
dades. 
 Mude seu foco, continuamente, para transformar-se numa 
fonte de valor. Pessoas naturalmente desejam valor. Isso não é ap-
enas sobre ter modos de pessoas de alto valor. Ainda que o treino 
das artes de sedução envolva a prática, do uso de várias palavras e 
ações em nossa expressão exterior, essa prática tem a finalidade de 
eventualmente nos transformar numa pessoa que, internamente, é 
uma fonte de valor. Através da prática e dedicação, o mesmo irá ir-
radiar mais e mais de você, como o calor das chamas.
 O uso de (sound bites), é útil especialmente no início da ab-
ertura do grupo (set), porque é uma forma fácil de adicionar valor, 
sem fazer com que as pessoas sintam-se obrigadas a interagir mais 
do que o quanto elas estão afins. Lembre-se, o grupo (set) sempre 
deve sentir seu valor, mais do que o sentimento de que você está 
querendo alguma coisa deles.
 Também é importante entender que o uso dos (sound bites) 
trabalha como uma oferta de valor quando usando micro calibração. 
Por exemplo, quando Mystery abre uma mulher, ele olha pra ela e 
diz, “Você é muito baixinha.”
 Essa primeira afirmação – “Você é muito baixinha” – é na ver-
dade uma oferta de valor.  Embora seja apenas uma pitada, é sufici-
ente para que ela fique levemente intrigada. ( Ao contrário de, “Posso 
falar com você por um minuto?” a qual irá ativar a programação au-
tomática dela, de rejeição.)
 Qual a resposta dela? Ela aceitou a oferta dele? Ela demon-
strou interesse, ou desinteresse? A resposta poderá ser sutil e difícil 
de detectar.
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 Talvez ela apenas incline-se de leve para frente ou para traz. 
Talvez ela abra um pequeno sorriso... ou talvez ela mantenha uma 
expressão neutra. Talvez ela pareça um pouco curiosa, ou talvez não.
 Existem apenas duas possíveis interpretações – ela responde 
com um indicador de interesse (IOI) ou um indicador de desinteresse 
(IOD). Qual deles é? Se esforce para fazer uma interpretação, mesmo 
que a opinião seja puramente sua. Sua calibração irá melhorar com 
o tempo.
 Se a mulher responder ao Mystery com um “que seja” e virar 
as costas pra ele, então ele interpretará como um IOD e micro cali-
brar com um IOD, seguido de demonstrações de valor (DHV).
 Por outro lado,se ela aceita a oferta dele e mostra interesse 
virando a face para perguntar “O quê?”, ele interpreta como um IOI 
e continua, “Minha mãe costumava apontar garotas altas pra mim... 
e ela dizia... oh Erik, ela é perfeita pra você... e eu pensava... Ew! Essa 
é minha mãe... escolhendo garotas pra mim!” O material dele é com-
pulsório e carismático, devagar, com pausas e entusiasmo.
 Ela dá uma risadinha. IOI. Mystery abre suas mãos pra mostrar 
suas unhas pretas. Enquanto ela olha pra elas, ele diz, “Abra suas 
mãos assim por um segundo.”
 Ela abre as mãos. IOI.
 (Mystery usou esse abridor, “Você é muito baixinha...” em mais 
de mil abordagens.)
 As vezes nesse ponto, um estudante estará assistindo e me 
perguntará, “Qual rotina ele está usando? O que ele está falando?”
 O estudante acredita que a rotina é como uma mágica, então 
ele se foca nas palavras. Mas as palavras são meramente algo que 
o Mystery usou em forma de oferta de valor, para então ele poder 
eliciar respostas do alvo e calibrar o próximo movimento.
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 A regulação do tempo é a chave. No tempo certo, um indica-
dor de desinteresse (IOD) aumentará o seu valor e construirá con-
forto no alvo. Mas no momento errado, o IOD pode fazer com que 
ela se sinta pouco qualificada e fará com que ela desista e saia. No 
momento oportuno, o indicador de interesse (IOI), fará ela sentir-se 
apreciada e segura, quanto à conexão dela com você. Por outro lado, 
no tempo incorreto, fará você convir um valor inferior e destruirá 
suas chances com ela.
 O jogo (game) não é apenas sobre ter negs, cumprimentos 
sinceros ou movimentos congruentes. É sobre usar essas ferramen-
tas no momento certo, para que gerem respostas úteis. Isso é um 
processo.
 Então, quando o estudante me pergunta o que Mystery está 
dizendo, eu digo que, aquilo que ele diz, não é o que importa. O que 
importa é que ele tem algo para dizer, daí ele pode usar isso como 
uma oferta de valor – e então ele pode micro calibrar.
 O jogo é como a valsa... uma dança de momentos entre duas 
pessoas, enquanto elas mandam sinais de vibe uma para a outra, 
sinais de valor superior ou inferior, de mais ou menos interesse, de 
maior ou menor compromisso ou conexão... continuadamente calib-
rando um ao outro por novas respostas para calibrar-se também.
 Noite passada, Mystery disse, “Eu beijei uma garota hoje a 
noite bem quando eu a abri. Foi fácil... eu calibrei com uma aproxi-
mação corporal (lean in) seguido de uma retração (lean back)... sem 
tremer... então eu fui para o beijo.”
 Mais uma coisa: uma regra geral, sound bites têm de ser usa-
dos como partes de uma conversa que flui. Uma vez que você usou 
um sound bite, avance. Em outras palavras, depois de usar o sound 
bite, continue com o próximo pedaço de conversação e diga a próx-
ima coisa, com isso você não parecerá estar procurando por algum 
tipo de reação às suas palavras. Seja cuidadoso com as pausas – 
Não são ruins em si, mas se fica parecendo um seguidor de reações, 
torna-se negativo.
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 A importância de dar continuidade precisa ser enfatizada. Quando 
Mystery ensina os sound bites, ele termina com, “...e então continue.” A 
continuação é o complemento do passo, quando se usa qualquer sound 
bite, tanto para a logística da conversa quanto pela prática da criação.
 Vamos examinar os vários sound bites de forma mais detalhada...
 Mystery: Eu posso ficar só por um segundo, eu estou com meus ami-
gos aqui... [avance, fingindo notar o alvo pela primeira vez] Oi. Você é mui-
to baixinha... 
 Mystery: Eu tenho de voltar pros meus amigos...[avance]nós acabamos 
de completar um SALTO...
 Essa é uma falsa pista de tempo clássica, (FTC ou false time con-
straint) e é usada no início da interação para convir desinteresse. O uso do 
desinteresse durante o início da aproximação irá aumentar muito a recep-
tividade do grupo
 Eu uso movimentos de saída (body rocking) pra demonstrar desin-
teresse com meu corpo, e uso falsas pistas de tempo pra mostrar desinter-
esse com minhas palavras.
 Aqui estão alguns negs que combinam desinteresse com afeição:
 Mystery: Oh não COMECE. Eu tenho comido garotas como você no 
CAFÉ da MANHÃ.
 Mystery: [Tonalidade caipira] Deixe a sua enxada... [Acentuando a 
tonalidade] Oh... Largue... a sua... enxada [Estilo levemente tonto] Está certo, 
EU DISSE isso. [ Levanta seus punhos como se estivesse boxeando com o 
alvo, calibrando com um sorriso.]
 Essa é a metáfora física pro enredo que ele está construindo. Esses 
negs ajudam a ilustrar o jeito brincalhão que Mystery usa enquanto está 
negando, o qual algumas vezes extremamente mal entendido.
 Por um lado, Mystery está deixando implícito que ele é um homem 
de alto valor, e que ele teve garotas gostosas antes – ele sabe do próprio 
valor. Enquanto a maioria dos caras poderiam pensar que ela é gostosa, a 
aparência atraente dela, não é grande coisa pra ele. O desinteresse gera 
atração, e também constrói sentimentos de conforto. Dessa forma, ele 
está desarmando a garota e a desafiando.

Nota (39) Os FTCs
foram originalmente
codificados por Style.}
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 Por outro lado, o desinteresse não é ofensivo. De fato, esse 
neg faz com que o alvo sinta-se engajado, de uma forma legal e 
brincalhona. Ela se sente encorajada, mais do que desencorajada, a 
investir na interação e a fazer ofertas de valor pessoais. Embora ele 
seja mais engraçado que ela, ela ainda sente o amor (Though he is 
cooler than her, she still feels the love. Achei estranho.)
 Mystery: não me faça descer aí. [O alvo dá uma risadinha] Eu 
vou pegar você pela sua coleira. [Ela ri novamente.]
 Novamente note o joguinho, a brincadeira de estar numa 
posição de status superior. Esse tipo de sound bite é muito útil para 
adicionar risadas no início do set.
 Alvo: De fato sou de Houston.
 Mystery: Me desculpe?
 Alvo: Eu disse que eu sou de Houston.
 Mystery: Não eu te ouvi... eu só queria... desculpe. *sorriso*
 Se você obter reações negativas a esse tipo de sound bites,  
há alguma coisa de errada com seu material e a forma como você o 
entrega. Trabalhe em adicionar mais joguinhos reduzindo a aparên-
cia de necessidade.
 Algumas vezes, Mystery usa os sound bites para convir valor 
de forma embutida, ligando alavancas de atração com suas palavras. 
Por exemplo:
 Mystery: Eu realmente não quero ficar atado, mas eu a amo 
muito, eu simplesmente queria FICAR com ela. Era tão bom, simples-
mente cheirar o cabelo dela... [Demonstração de valor superior ou 
DHV: alavancas de pré-seleção e emoções saudáveis embutidas.]
 Mystery: Eu tenho meu cigarro, eu tenho meu drink, e NADA 
pode atrapalhar esse dia. [DHV: Entrega congruente de emoções 
positivas. Isso é o Zen of Cool.]
 O humor dele indica a probabilidade de ele ter valores maio-
res na sua vida, como mulheres, recursos financeiros, status, e assim 
vai, os quais resultam em seu estado de felicidade. (Assumindo que 
suas emoções são demonstradas apropriadamente.)
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 Afinal de contas, se ela pode estimar o valor dele, com base 
em como as mulheres estão reagindo a ele, então pode também 
estimar esse valor baseado em como ele está se comportando ou 
respondendo a si.

 Mystery: Meus amigos e eu... nós completamos um SALTO... 
Eu vou deixar daquele jeito por agora... e agora nós estamos 

celebrando... como no final de OCEAN’S ELEVEN.

 Mystery as vezes usa essa linha no início do set. O objetivo 
primário é simplesmente dar a ele algo o que falar para então ele 
micro calibrar. Mas  em adição a isso, a linha convém valor, indicando 
alinhamentos sociais tanto quanto sucesso financeiro. Ambos são 
alavancas da atração distintas.
 Enquanto faz uma conversa aparentemente inocente, embora 
pareça distraído e absorvido em seu próprio entusiasmo, Mystery 
está sistematicamente ativando várias alavancas de atração. Alin-
hamentos sociais, pré-seleção, protetor dos amados, vontade de ir 
embora, e por aí vai – elas são todas implícitas em sua conversação.
 Mystery diz, “ Eu preciso de transferir todas as pitadas de demon-
stração de valor superior (DHV) para a cabeça dela, para que então 
ela sinta-se atraída por mim e comece a trabalhar pra demonstrar o 
valor dela pra mim. Enquanto ela se esforça pra me impressionar, eu 
recompenso-a demonstrando mais e mais interesse e apreciação. Eu 
não posso dá-la mais o que ela ganhou; isso reduziria meu valor e eu 
poderia perdê-la.”
 Entre outras coisas, nós usamos qualificadores para convir um 
senso crescente de apreciação ao alvo. Aqui está um bom exemplo 
de qualificador:

 Mystery: Você é uma de nós!

 Nessa linha, Mystery mostra aprovação e apreciação, demon-
stra entendimento e aceitação, e constrói uma conspiração – todas 
alavancas de conexão.
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 Esse tipo de linha é destinada a ser usada como recompensa, 
quando o alvo ganhou isso, através de maiores investimentos na in-
teração. Por exemplo, se ela tentar te impressionar, ou se ela aceitou 
seu teste de obediência (compliance test), ou se ela fez algum es-
forço para continuar a conversação, quando esta chegou naquele 
ponto de quase silêncio, então ela despejou valor em você (ou ar-
riscou valor), logo é um bom momento de recompensá-la.
 Aqui estão algumas linhas requeridas para uma calibração 
mais avançada:

 Mystery: Você é uma garota extremamente bonita... e num level 
garoto-garota... [Diga isso totalmente neutro, sem achar que é um 
grande negócio] eu adoraria fuder com essa merda por fora de você. 
Mas...à parte a dinâmica garoto-garota, você sabe... toda aquela a 
parte... você... é absolutamente... AMÁVEL. [Entusiasmo] Eu acho, que 
você é UMA DE NÓS.

 Aqui está a sub-comunicação:

 Mystery: Você é uma garota extremamente bonita... e num 
level garoto-garota... eu adoraria fuder com essa merda por fora de 
você.[Eu relaciono você da forma que um garoto relaciona a garota.] 
Mas...à parte a dinâmica garoto-garota, você sabe... toda aquela a 
parte...[Eu tenho alto valor, e não estou muito interessado] você... é 
absolutamente... AMÁVEL. [Apreciação] Eu acho, que você é UMA DE 
NÓS. [Conspiração.]
  
 Note como Mystery põe o frame garoto-garota de forma par-
adoxal minimizando sua importância. Nesse sound bite, ele também 
convém alto valor, o qual gera atração, preserva a desculpa plausível, 
a qual reduz interrupções, e constrói conexão adicionando aprecia-
ção e conspiração.
 Aqui está outro sound bite:

 Mystery: Você é uma figura. 
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 Chamá-la de “figura” é um neg, mas também um qualificador 
simultâneo, porque mostra que Mystery possui interesse no seu alvo, 
até mesmo elogiando-a em sua personalidade. Qualificadores são 
usados para mostrar apreciação, uma poderosa chave de conexão.
 Como é possível que um neg transmita interesse? Os negs não 
são projetados para transmitir desinteresse? Não exatamente: um neg 
não necessariamente transmite desinteresse, em sua essência. Mais 
especificamente, ele transmite desinteresse em ser um pretendente 
em potencial. É perfeitamente aceitável mostrar interesse enquanto 
se joga um neg, contanto que seu alvo permaneça com a impressão 
de que ela ainda não ganhou você como um pretendente romântico. 
(E se seu neg parecer excessivamente rude, apenas use um pouco 
mais de apreciação sincera em sua tonalidade.)
 Embora essa frase (“Você é uma figura”) mostre interesse, ai-
nda assim é um neg porque faz com que o alvo sinta incerteza ao 
invés de validação, a respeito de sua atratividade para o Mystery. O 
neg também transmite que Mystery vê a si mesmo como uma au-
toridade, aquele que possui o maior status, aquele que decide quais 
pessoas são “figuras” e quais pessoas não o são.
 Um jeito fácil de usar frases de efeito para o humor é fazer de-
clarações ostensivamente sábias, ou colocá-las em forma de citação. 
Não importa se a citação está perfeita. O que importa é que ela seja 
interessante e demonstre personalidade. Aqui estão alguns exem-
plos:
 Mystery: Sabe, Lovedrop, John Lennon disse que a vida é o que 
acontece enquanto você está fazendo outros planos.
 Matador: Sabe, Lovedrop, um homem TEM que saber suas limi-
tações.
 Outro exemplo:

 Lovedrop: Droga, esse software tem tantas falhas que eu nem 
acredito que gastei uma hora inteira com isso.



210

 Matador: Bem, sabe, Lovedrop, um homem sábio uma vez 
disse... todo homem... e eu quero dizer TODO homem... tem que passar 
por seu inferno pessoal... para encontrar sua salvação. [Vira a cabeça.]

 [Contato visual novamente.] Ninguém pode escapar disso. 
[Vira a cabeça novamente.]
 [Contato visual novamente.] Pense nisso. [Vira a cabeça nova-
mente.]
 [Contato visual novamente.] Me dê um retorno. [Vira a cabeça 
novamente.]
 Essa frase de efeito transmite status e dominância, demonstra 
personalidade, e adiciona humor.
 As últimas frases, como “pense nisso” e “ninguém pode es-
capar disso” são usadas para adicionar uma série de pausas extras, 
pontuadas por um humor extra, no fim da frase de efeito. Perceba o 
quadro que está sendo estabelecido... Esse tipo de pronunciamento 
transmite o pressuposto de que você é aquele que decide “como as 
coisas são”, criando um efeito psicológico de que você está em uma 
posição de autoridade sobre o ouvinte, e desse modo é o que possui 
maior status.
 Lovedrop: Eu não sei se tenho dinheiro suficiente pra pagar o 
almoço dela, tenho que encontrar um caixa eletrônico.
 Matador: Sabe, Lovedrop... Amor e fome não se misturam. [Con-
tinua...]

 [ou]

 Matador: Bem, essa é uma triste canção country, Lovedrop... 
Mas voltando ao problema... [Continua...]
 Tente falar qualquer besteira como se isso fosse uma jóia de 
sabedoria:
 Garotas: Alguém sabe se o promoter tem alguma outra festa?
Matador: Bem, se você parar pra pensar, nós podemos realmente saber 
de ALGUMA COISA?

 [ou]
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 Matador: Um sábio homem uma vez disse... Se eu sei de UMA 
coisa... É que... Eu realmente NÃO sei... De nada...
 Perceba as pausas acima; elas são o que fazem isso funcionar 
tão bem. Esse tipo de frase é melhor transmitida com a tonalidade 
de alguém que está declamando uma profunda mensagem de sa-
bedoria.

 Lovedrop: Nós dirigimos por uma hora procurando por aquela 
loja de daiquiris estúpida e nunca a encontramos.
 Matador: Bem, sabe, Lovedrop, de certo modo, todos nós temos 
nossa própria loja de daiquiris...

 Essa frase pode ser usada de inúmeras maneiras:
Lovedrop: Eles estão nus naquele quarto?

 Matador: Bem, sabe, Lovedrop... Nós TODOS estamos nus de 
certo modo...
 Lovedrop: Você está procurando comida?
 Matador: Bem, sabe, Lovedrop... Nós TODOS estamos procu-
rando algo, de certa maneira...
 Tente usar citações ridiculamente falsas para dar um efeito 
cômico:

 Matador: Bem, sabe, Lovedrop, todo começo tem um fim. Platão 
disse isso.
 Nesse ponto, Matador vira-se e se dirige a outra pessoa, a fim 
de garantir a última palavra.
 Matador: Sabe, todo lutador tem um plano até que ele seja 
atingido. Mohammed Ali disse isso.

 Tente citar frases de filmes, trechos de entrevistas, e até mes-
mo letras de músicas:
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 Matador: Bem, nada dura para sempre, Lovedrop, e nós dois 
sabemos que os corações podem mudar.

 Matador: [Vestindo uma roupa nova] Eu sou lindo, meu espe-
rma é lindo... [Como se ele fosse um lutador profissional sendo ent-
revistado a respeito de uma luta prestes a acontecer.]

 Matador: [Se acabou de ser criticado] Ei, cara, eu só estou 
tentando vencer alguns jogos. [Isso é transmitido exatamente como 
se ele fosse um jogador de basquete sendo entrevistado a respeito 
de uma falta cometida.]

 Lovedrop: Você quer abrir isso?
 Mystery: E como quero, cara!

 Algumas frases de efeito se tornam mais e mais humoradas 
quando usadas várias vezes:

 Lovedrop: Algum problema se eu for comprar um picolé?
 Mystery: Eu tenho seu picolé bem aqui, amigo... [Tom de voz 
fortemente caricato]

 Lovedrop: Será que ninguém viu meu modelo de foguete?
 Mystery: Eu tenho seu modelo de foguete bem aqui, garotão...

 Garotas: Onde está aquela garrafa grande?
 Mystery: Eu tenho a garrafa grande de vocês bem aqui, senhori-
tas...
 Ou ainda,

 Lovedrop: Eu não sei se vai dar tempo de terminar tudo isso 
antes de sairmos.
 Matador: Sabe, Lovedrop... “Tempo”... É simplesmente um con-
ceito... Amorfo e... Burguês... Eu prefiro pensar nele como... [A partir 
desse ponto ele já está pronto para continuar.] 

 Parte dois:
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 Lovedrop: Se certifique de ligar praquele cara antes que fique 
muito tarde.
 Matador: Sabe, “tarde” é simplesmente um conceito... Amorfo 
e... Burguês... Acho que é algo bastante cafona.

 Você deve soar como se estivesse procurando pela palavra 
certa no momento de dizer “amorfo” e “burguês”. Note como as 
pausas criam esse efeito.
 Tente dar o próximo passo:
 AMOG: Nós devíamos levar essa festa a algum outro lugar.
 Matador: Sabe, “outro lugar” é simplesmente um conceito... 
Amorfo e... Burguês. E francamente, eu acho que é algo bastante ca-
fona.
 Matador: De qualquer maneira, essas garotas não estão inter-
essadas em sexo de segunda mão em um motel rabugento na estrada 
Sunset.
 Matador: Um homem sábio uma vez disse, “amor e fome não se 
misturam”. Você tem que cuidar dos negócios, cara. Leve uma garota 
para algum lugar legal, e pronto.
 Matador: Ah, e, a propósito, sua mulher e filhos ligaram, eles 
querem saber quando sua figura calorosa estará de volta.

 Note como Matador tomou as rédeas da interação e levou a 
conversa no seu próprio rumo, ao invés de responder diretamente à 
ameaça do AMOG. Se ele simplesmente reagisse à ameaça, acabaria 
fortalecendo o quadro do AMOG. A solução é não discutir com al-
guém tão inferior, e simplesmente desvalorizar a imagem de “sabi-
chão” que ele acredita ter. Por exemplo:

 AMOG: Ei cara, você dorme com muitas garotas bonitas?
 Mystery: [Apontando para o AMOG enquanto se dirige ao gru-
po] Esse cara, você podem até vesti-lo super bem, mas não dá pra 
levá-lo a lugar algum... [Continua a interação]
 Ou,
 AMOG; Ei cara, você dorme com muitas garotas bonitas?
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 Matador: Sabe, algumas vezes...Você só precisa tomar aquela 
espingarda... Em suas mãos... E tudo isso... Fica mais claro. Pense nisso.

 Repare como Matador parece estar respondendo ao cara, e 
assim ele não parece rude, mas ao mesmo tempo ele não reage ao 
quadro de ameaça do AMOG, simplesmente usando um comentário 
falsamente sábio para demonstrar sua posição de autoridade.
 O que faz isso funcionar são as pausas, assim como o efeito 
“rockstar distraído”. Vamos falar um pouco mais sobre isso.
 Você já ouviu falar no Efeito Festa de Coquetéis? Ele explica a 
nossa habilidade em focar em o que uma pessoa está dizendo en-
quanto ignoramos outras pessoas que estão falando ao mesmo tem-
po. Em uma festa de coquetéis, quando você está escutando o que 
um amigo seu diz, seu cérebro também está filtrando as palavras de 
outras pessoas que estão falando nas proximidades. Mas assim que 
uma delas diz o seu nome, seu cérebro imediatamente fica alerta e 
muda o foco para a outra conversa.
 É como se seu cérebro estivesse seletivamente filtrando con-
versas de baixo valor, para que ele possa focar toda a atenção em 
uma interação mais importante, de valor superior. É por isso que as 
pessoas se irritam se você “ficar voando” enquanto elas falam – esse 
tipo de atitude transmite que você não dá valor ao que elas estão 
dizendo, e por isso seu cérebro filtra tudo isso. Quando alguém de 
valor inferior está falando com você, em alguns momentos você irá 
filtrar o que essa pessoa está dizendo. Você simplesmente irá se dis-
trair, “ficar voando”, e irá perder o que a pessoa estiver dizendo. Al-
gumas vezes isso acontece até mesmo quando você se esforça para 
ouvir, ainda assim você não consegue captar o que a pessoa acabou 
de dizer.
 Já que é natural nós ficarmos “voando”, distraídos, com pes-
soas de baixo valor, se você fingir que está começando a ficar distraí-
do durante uma interação, isso poderá transmitir um bom valor su-
perior. Mystery tem essa qualidade, esse efeito “rockstar distraído”, e 
Matador tomou notas especiais sobre isso, até mesmo comparando 
esse artifício ao comportamento de Jim Morrison, como ele mesmo 
nos mostrou em vários vídeos do YouTube.
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 O fato de Mystery parecer tão preso ao que ele está falando 
também dá a ele mais tempo de manobra, mais negação plausível, 
para interpretar de modo incorreto ou ignorar outras estruturas de 
conversa.
 Uma linha pode conduzir sentimentos completamente dife-
rentes, dependendo de como isso é feito. Por exemplo, Mystery 
pode dizer “Você sabia que aquele peixe tosse?” Um artista venusiano 
inexperiente poderia nem lembrar do valor desse tipo de fato, pen-
sando que aquilo é apenas um pedaço de material sem valor. 
 Mas Mystery não usa esta linha como se a mulher fosse su-
postamente cair aos seus pés quando ela ouvir isso. Ele apenas usa 
isso como um valor oferecido, então ele pode microcalibrar. Por ex-
emplo:
 Mystery: Você sabia que aquele peixe... tosse?! [Valor oferecido]
 Alvo: Sério? [IDI]
 Mystery: eu li isso dentro de um pacote PASSATEMPO. [IDI. Ele 
faz um balanço de corpo para fora, como um IDD calibrador e então 
ele subitamente avança para...]
 Mystery: Você é um anjo? [Ela não leva isso a sério nesse mo-
mento, então ele impressiona ela com uma logistica realmente sin-
cero.] Olha, eu sou o inventor... e o universo existe em volta de mim... 
para ser inventado. E ele me ensina... o universo me ensina sempre 
em um espaço curto de tempo... e talvez você seja o universo falando 
comigo. Então eu quero perguntar a você... você é um anjo? [Mystery 
fica fora disso por causa de sua distraída pessoa estrela do rock e de 
sua amigável, sincera logistica.]
Alvo: Você está falando sério agora com essa coisa de universo? [IDI, 
mas também uma tentative de controle de quadro pela parte dela.]
 Mystery: Seu dente é torto. [Ignora a pergunta e dá um negs 
nela] Mas... tem um beleza na imperfeição. [IDI calibrador, para sua-
vizar o neg] Existe mais por trás do que os olhos vêem? [IDI , também 
testando o nível de interesse dela]
 Alvo: O que você quer dizer? [IDI/Cumplicidade]
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 Mystery: [segurando sua mão em cima] Segure sua mão no 
alto, dessa maneira... [subitamente avança para a próxima rotina...]
 Matador se diverte usando o língua-na-bochecha mostrando 
o cômico engano absurdo de grandeza:
 Matador: Você sabe algum dia... eles vão te perguntar... como é 
o Matador... O que você vai dizer?
 Matador: Deixe-me fazer uma pergunta... Quando eu ando na 
sala... sério... você sente... um estremecimento... de eletricidade cor-
rendo abaixo das suas costas?
 O momento propício e a logística da “cara-de-pau” são ne-
cessários para essas linhas funcionarem. Tente usar essas linhas ap-
enas depois de você ter demonstrado valor ao grupo, quase como 
de qualquer forma você está se divertindo com sua própria demon-
stração de valor. Ser bem natural dessa maneira é o que permite a 
você agrupar uma quadro egoísta como esse e ainda obter uma gar-
galhada, quando você normalmente poderia ter esperado um pobre 
recepção.

 Enquanto isso vem através de uma boa gozação natural en-
tre amigos, deliberadamente fazendo pressão com alguém é sempre 
bom para uma gargalhada. O humor dessas linhas é sutil e se torna 
aparente apenas no campo:

 Lovedrop: Estou tentando entrar no meu administrador de tare-
fas do meu Iphone...
 Matador: Hey lovedrop... [espera o LD olhar para ele]... você 
está tendo problemas com o telefone?

 Mystery: é frustrante, porque meu novo P.A ainda está sendo 
treinado no meu e-mail e programa de calendário. 
 Matador: Hey Mystery... você está tendo problemas com o P.A?

S
S
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 A velha piada “Estou fodendo sua garota” pode ser usada de 
forma reduzida.
 Mystery: I conheci a mais amável garota hoje, no sushi bar...
 Matador: Ela perguntou de mim?
 Mystery: Ah, há, muito engraçado... Esse cara... você pode vestir 
ele, mas você não pode levá-lo a nenhum lugar...
 Matador: Falando sério... ela não falou... UMA coisa sobre mim?
 As linhas ainda ficam engraçadas, enquanto ele repete ao lon-
go do tempo.
 Mystery: Noite passada eu telefonei para uma antiga paixão de 
Nova York.
 Matador: Ela perguntou sobre mim?
 Mystery: Essa garota, ela não é seu tipo, você não teria uma 
chance com ela.
 Mataor: É mas falando sério.. ela não... disse alguma coisa so-
bre mim?

 Mystery: Bem que SACO... a GOSTOZA que eu estava azarando 
pareceu ter desaparecido...
 Matador: Você acha que ela ficou intimidade pela minha 
aparência?

 Mystery sempre recupera o frame ao ir para o absurdo:
 Mystery: Eu apenas deixei uma mensagem de texto para a 
ruiva!
 Matador: Ela perguntou sobre mim?
 Mystery: É ela perguntou de fato... ela queria saber como aquele 
porra toda estava funcionando pra você.. o Micro 2000?
 Matador: [também indo para o absurdo] bem eu achava que 
ela sabia, desde que ela estava na minha cozinha, completamente pe-
lada cozinhando meus cereais. 

S
S
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 Levar as coisas ao absurdo funciona perfeito quando você 
está provocando uma garota.
 Garotas: vamos tomar um drink antes de irmos ao clube!
 Matador: Um drink antes do clube, é apenas o que você precisa. 
Olhe pra você... olhe pra você! Você está bebendo como um peixe.. [as 
garotas começam a rir]  como essa pílulas de droga estão fora de moda... 
[as garotas dão gargalhadas novamente] correndo em volta da cidade 
com suas pernas afastadas... TOTALMENTE abertas!

 Garotas:... Eu completamente iria chutar o traseiro dele se al-
gum garoto tentasse enviar aquilo em mim...
 Matador: Bem você não perdeu seu pequeno prazer de lutar. 
Hey, Rocky foi apenas um filme.
 [As garotas dão gargalhadas]
 Matador: Olhe pra você.. olhe pra você! Você está abatida! Eu 
nunca acreditava no que eles diziam sobre você, mas você está be-
bendo como um peixe... [as garotas dão risada] você está inalando 
cocaína como se isso estivesse fora de moda .. [ As garotas dão risadas 
novamente] Você está correndo em volta da cidade com suas pernas 
afastadas... TOTALMENTE abertas!
 Na palavra “TOTALMENTE” use de forma alta, com uma voz 
bem acentuada. Se for feito apropriadamente, a garota irá repentina-
mente rir com um expressão chocada em sua face.

 Kacey: Estou com fome, alguém mais está com fome?
 Matador: Eu não ia falar nada, mas essa manhã, eu fui fazer 
“xixi”, eu não ia dizer nada [um pouco de conspiração] e eu vi a Kacey 
enfiando alguns biscoitos na bolsa...
 Kacey: OH MEU DEUS eu NÃO fiz isso, isso é uma BAITA BESTE-
IRA. Você é tão cheio de merda.

S
S
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 Esse é um tipo de linha que contém uma momento cômico, quan-
do é usada várias vezes, como forma de uma re-chamada de humor.
 Lovedrop: Kacey, por favor me diga que você honestamente comeu 
aquela pizza inteira...
 Kacey: É claro que não, Jason e Dave comeram 3 pedaços cada!
 Matador: Pobre Kacey você certamente pode comer. Vocês sabiam 
que ela entupiu o banheiro novamente noite passada?
 Kacey: Ele está mentindo agora. Vocês sabem que ele está mentindo 
completamente.
 Matador: Eu não ia dizer nada, mas noite passada, eu tive que fazer 
uma ligação telefônica, eu não ia dizer nada, eu andei pela cozinha [indife-
rença conspiradora] e eu via a Kacey escondendo uma rosquinha nos seu 
sutiã...
 Kacey: OH MEU DEUS eu NÃO fiz isso, É TUDO BESTEIRA. Você é tão 
cheio de merda.
 Matador: é eu posso ter um problema de merda, mas o seu problema 
de aumento de peso é realmente o assunto aqui. Quando nós encontramos 
você, você estava comendo salada de frango e aipo. Agora você não pode 
fazer isso durante o dia sem cozinhar uma enorme porção de panquecas 
de chocolate. Olhe pra você... olhe pra você! Você está bebendo como um 
peixe... ingerindo pílulas como se estivesse for a de si… correndo em volta 
da cidade com suas pernas espalhadas e AMPLAMENTE abertas!
 Kacey: [Rindo] Vocé é como um asno burro. Eu sou a garota mais 
inteligente dessa sala, desculpe-me se vocês estão fazendo uso das suas 
PROSTITUTAS de quem gosta de ir a bares e foder pessoas como vocês toda 
noite mas...
 Matador: Espere um segundo [colocando seu dedo no rosto dele 
enquanto vira o rosto pra longe dela]
 Kacey: [um olhar mudo em sua face como se estivesse perguntan-
do a ela mesma, ele estava seriamente apenas fazendo aquilo comigo?]
 Matador: [voltando sua face para ela] desculpe-me, vá em frente?
 Kacey: [começa a falar]
 Matador: [virando para fora novamente] É isso, já escutei o bastante!
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 Lovedrop: Você sabe, aquele cara com o qual nós trabalhamos, 
ele próprio tinha um convite de casamento. Ele enviou o convite para a 
Ucrania.
 Matador: Ele pegou uma ucraniana. Eu tinha uma ucrania.
 Alguma garota: Na verdade o amigo do papai fez isso, He tinha 
se divorciando então casou com uma garota da Russia 20 anos mais 
nova que ele!
 Outra garota: Minha mãe e meu pai ainda estão casados.
 Matador: Esses pais, você sabe, eles podem estar de ambos os 
lados...

 Lovedrop: Eu apenas tive uma epifania.
 Matador: Epifania?I não tenho escutado isso desde a guerra.
 Matador: Lembra quando nós passamos através daquele ar-
dente buraco do inferno? [avance]

 Se alguém estabelecer um quadro dominante sobre você, 
então pratique re-afirmação de controle sobre essa conversa, da 
mesma maneira.
 Lovedrop: É uma vergonha ele ter tido que ir. Mas se eu fosse 
usar duas palavras para resumir ele, eu diria “manipulador” e “duas-
caras”.
 Matador: Merda, eu não sabia que você conhecia “duas-caras” 
Eu não tenho escutado isso desde o governo REAGAN .
 Lovedrop: Então você deveria escutar o que eu falei a você, eu 
falei a você duas caras. E você está dizendo isso erroneamente.
 Matador: Lovedrop, eu sempre gostei de você, eu nunca acred-
itei no que disseram sobre você.. mas você conseguir ter tirado aquele 
som da sua voz, filho. Rocky foi só um FILME. Um homem tem que 
CONSEGUIR saber suas limitações [avance]

S
S
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 Não fique desconfortável quando alguém durante a conversa 
“iscar” você.  Quando alguém te pergunta algo, não importa se você 
responder de uma forma ou de outra. O erro está ao responder dan-
do atenção a TODOS do set, ao fazer isto, se está buscando valor, ao 
invés de se manter no próprio frame.
 Lovedrop: Hey Matador, você sabe que dizem que, quando um 
homem perde um membro(perna, braço, etc.), ele ainda pode sen-
tir coceiras. Chamam-no de membro fantasma, Aí eu me pergunto, 
quando eu estiver saindo com a sua garota hoje à noite . . . onde você 
sentirá coceiras?
 Matador: Aquela é minha linha! Estas linhas são todas minhas! 
Ele está usando minhas linhas, e você está CORTANDO-NAS, por sinal.
 Note que o Matador na verdade não responde a pergunta, ao 
invés disso ele direciona o frame a seu favor.

 Lovedrop: Supérfluo.
 Matador: ‘Supérfluo’? Eu não ouço ‘Supérfluo’ desde, seria ‘ 82?
[longa pausa]
 Matador: Não, ’83, . . . Depois da guerra.
 Lovedrop: Uh, não, desculpe. Eu não acho que isto esteja tão 
certo. Primeiro que seu calendário deve estar errado, ele não bateu 
com o meu. Então você estragou a piada sobre a guerra, e . . . nós não 
queremos ferir seus sentimentos, apesar de achá-los estranhos . . . e eu 
acho que “Devo fingir uma risada para ele não se sentir tão mal”?
 Matador: ARMCHAIR trimestre anterior aqui. Poupe-nos 
de seu joguinho, ok? Eu já te falei antes, deixe as piadas para mim. E 
grave o que eu já te ensinei. Além disso, eu ensinei sua irmã. Eu obtive 
um close real e pessoal com ela na última noite.
 Lovedrop: Cara, quantas eu vou ter que lhe dizer? Eu não tenho 
irmã-aquele é meu cachorro.

S
S
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 Uma coisa q Mystery fará é dar um suspiro, como se ele es-
tivesse expressando a falsidade exagerada da mulher. Ele usa esses 
suspiros como calibradores, para suavizar o impacto de certas coisas 
adicionando brincadeiras.

 Mystery: Você ... é ... COMO ... um ... pinto. [Pausa] *suspiro*

 Mystery: Cusona! *sorriso*

 Mystery: Eu sou um cavalheiro, cara de bunda. [delivery com 
gravidade. Imagine alguém com uma crescente voz britânica, exceto 
ao volume normal.]

 Mystery: Você está tão por fora do seu lado divertido. [com a 
voz lenta de Mystery, delivery entusiasmado.]
 Mystery: Não sei se conheço você a partir de um buraco na 
parede . . . Aqui está um buraco na parede . . . [movimento com a mão 
direita, pausa] aqui está você . . . [movimento com a mão esquerda] 
mesma coisa . . . [movimento com ambas as mãos, pausa] *sorriso*
 Mystery: Sabe,  eu estou curioso . . . há mais coisas em você 
além de um par de olhos? [fazendo um body rocking e cruzando os 
braços]
 Mystery: [créditos para a rotina de Ross Jeffries’ “Beleza-É-Co-
mum”] Você sabe, especialmente aqui em Hollywood, beleza é uma 
coisa comum. O que é raro é uma personalidade, uma boa energia e 
uma brilhante perspectiva de vida. Você tem duas das três coisas, já é 
um bom começo. [Neg-IOD.] *sorriso* [Calibrador de IOI]
 Sinta o balanceamento de IOIs com IODs e IODs com IOIs. 
Use os Sound Bites, linguagem corporal, expressões faciais e os tons 
de voz como meios para esses IOIs e IODs, como meio para oferecer

S
S

S
S
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valor, para fazer testes de cumplicidade, usar kinos e usar frames.
 Mystery: Você é como uma pequena MERDA . . . [IOD] Eu te 
AMO [IOI] *sorrriso* [IOI, movimentos de um abraço] Tire sua bunda 
daqui! [IOI. Abrace-a, IOI, então empurre-a, IOD.] Tudo bem, agora 
tire as mãos da mercadoria, isso é tudo que você obterá de mim. [IOD]

 Mystery: Oh, você está atropelando as palavras.

 Mystery: Ela está atropelando as palavras. E não tem nenhum 
botão liga-desliga nela.

 Mystery: Na verdade, eu não sei sobre o que eu estava falando. 
Às vezes eu apenas “defeco” palavras.

 Mystery: Sabe porque eu nunca vou chegar em você? Nós so-
mos muito iguais . . . Você não pegaria na minha merda . . . Eu não 
pegaria na sua . . . Onde está a graça?
 Mystery: Se eu estivesse em um quarto sozinho por muito tem-
po, eu iria arrancar o meu cabelo. Eu sou horrível, eu sou tóxico. Você 
não iria querer me conhecer. Se eu estivesse no mesmo quarto que 
você, seria muito pior-Eu já seria careca.
 Mystery: Ok, não tente obter todos os dados científicos sobre 
mim, eu estou apenas tentando ter um bom momento.

 Mystery: Porque você insiste em chamá-lo como ele é?

S
S

S
S
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 Mystery: Então eu lhe falei: Olha, tem duas razoes pelas quais 
você deveria vir a Chicago. Primeiro . . . Será divertido! . . . ter meus 
amigos por perto . . . isto significa que iríamos ter um bom momento 
. . . e também. . . CNN vai estar lá, bro, CNN!. . . E Neil faz parte disso 
tudo. Neil não faz muita coisa, mas promove, bro. Ele poderia estar 
assinando seu livro, The Game, e eu poderia estar assinando o meu, 
Mystery Method.
 Note como Mystery oferece razões, ele só segue com uma 
seqüência de DHV’s e fala tudo com muita diversão. 
Sua linguagem constantemente demonstra valor e adiciona bons 
sentimentos.

Comandando a atenção e controlando o objetivo do assunto.
Sem parecer agressivo/persistente, eu vou manter certas coisas no 
assunto de forma que eu possa manter a discussão de uma forma 
útil para mim, liderando de uma forma engraçada e natural.
 Mystery sempre traz a atenção de volta para si mesmo. Logo 
que interpõe de maneira abrupta e tenta tomar as rédeas na conver-
sa, ele reconhecerá sua contribuição e então imediatamente retoma 
o controle da conversa.
 Talvez ele faça um comentário sobre química, e você diz, “Eu 
sei muito sobre esse campo, eu trabalhei com química para cinco 
anos...”
 Ele vai imediatamente dizer: “Entendi. E assim este cara com 
quem estava dirigindo. Então de algum lugar minha namorada entra 
no carro conosco, e nós corremos para achar a área de acampamen-
to...”
 Observe como Mystery usa “Entendido” para reconhecer o 
comentário, e então ele imediatamente toma o controlo da conversa 
novamente.
 Mystery também faz esta mesma táctica ao utilizar...

CONTROLE DO FRAME
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  “Justo” 
  “E melhor que isso...”
  “Não é legal?”

 Por exemplo, se você diz, “eu tento sair de Nova York algu-
mas vezes cada ano...” Então Mystery irá interpor de maneira abrupta 
com. “Não é legal? Todos as pessoas, e os arranha-céus, há apenas 
tanta energia em Nova York...” E agora que ele tomou o controlo da 
conversa novamente.
 Se você diz, “eu não gostei daquele filme, ele era muito chato...” 
Então ele ira cortar em com “Faze o que!? Oh Cara, eu te falei sobre 
essa nova garota que eu conheci ontem à noite?...” E ele tomou o con-
trole outra vez com uma linha de conversação nova.
 Mystery irá construir entusiasmo com frases como: “Será que 
não é legal?” e “Não é incrível?”, como ele está falando. Isso também 
permite que ele gere uma ilusão de entrada no grupo, de modo que 
eles se sentem como se estivessem participando mais do que eles 
realmente estão. Isto faz com que eles se sintam em investir mais na 
conversa.
 Mystery também “ara”. Se alguém o interrompe enquanto ele 
corta a conversa, Mystery vai apenas continuar falando sobre eles, 
com a mesma entrega constrangedora, como se ele nem sequer ou-
visse a outra pessoa a falar. Logo a pessoa se sente rude, ficando 
inquieto, e dá sua atenção ao Mystery outra vez.
 Se duas das meninas começam a conversar entre si, Mystery 
irá interrompê-las dizendo: “Hum, uma apresentação por aqui...” Elas 
vão olhar para trás, onde ele esta, com uma expressão de surpresa, 
então Mystery simplesmente recomeça sua linha de conversa.
 Mystery “ara” desta maneira e mantém a atenção sempre fo-
calizada em si mesmo e em suas linhas de conversação. (Mystery 
também “ara” com seu toque, continuando com teste de cumplici-
dade até o limite de conforto de seu alvo, em seguida ele para).
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Se outra pessoa conseguir se tornar o centro de atenção no 
grupo de alguma maneira, então Mystery será distraído saindo fora, 
não parecendo nenhum beta ao grupo. Ele voltará atrás depois de 
assumir e segurar o centro novamente.  

Se as pessoas no grupo começarem a falar entre elas, Mystery 
apontará o dedo dele no centro do grupo e move-o em um círculo, 
prendendo os olhos de todos, enquanto diz " ... Eeeeeeeee volta para 
mim "! E então pontos pra ele.  

Todo mundo no grupo deixará de falar e olhará para Mystery. 
Freqüentemente eles darão risada, impressionarão com a suposição 
da importância dele, e então eles lhe darão total atenção.  

Mystery constantemente está introduzindo novos tópicos 
sociáveis, e ele sempre persiste em vários de uma vez. Ele começará 
uma história, e então a interrompe para contar uma história 
diferente. Ele voltará e terminará a primeira história. Deste modo, ele 
sempre tem um tópico sociável para se retirar, de forma que nunca 
seja uma pausa desajeitada na conversação. Deste modo, Mystery 
nunca fica sem assunto.  

Este uso de multiple convesational threads também cria a 
ilusão de familiaridade, sendo assim o modo como as pessoas 
interagem com suas amigas íntimas. 

Quando os estranhos conversam, eles vão de uma conversa 
sociável para outra, um tópico de cada vez, terminando esse tópico 
completamente antes de mover para o próximo. Eles falam sobre 
tempo, então eventos atuais, então algo interessante, e assim por 
diante. 

Mas quando os bons amigos vibram, eles sempre estão 
oscilando entre assuntos. Você sempre tem algo que devolver. E 
quando você vibra as outras pessoas gostam isto, faz elas se sentirem 
vibrando junto com um amigo. 
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Entre no hábito de começar uma história, e 
interrompendo sua própria história para começar 
outra. Faça isto várias vezes assim você sempre tem 
uma história inacabada para devolver quanto as 
gotas de vibração. 

Entre no hábito de começar uma história, e interrompendo sua 
própria história para começar outra. Faça isto várias vezes assim 
você sempre tem uma história inacabada para devolver quando a 
vibe acaba. 

Outro benefício de multiple threads é que você nunca está preso 
em determinado tópicos por muito tempo, que viria como 
desesperado. Nenhum tópico deve sempre ser aquele importante a 
você. Sempre corte os tópicos entediantes. É perfeitamente normal 
cortar suas próprias histórias se elas não funcionarem e passar 
direito à próxima. O mesmo se passa nas histórias dela. Ela 
apresentará assuntos entediantes à conversação e é seu trabalho 
cortar-los e fazer um mais divertido. 

Corte e empilhe. Um engano comum para pessoas que há 
pouco tem iniciado o abridor, é ficar preso no abridor. Um artista 
venusiano aspirador usará um abridor, e então adere falando sobre 
isto durante os próximos dez minutos. Não ordenhe seu abridor – 
use o abridor tempo o suficiente apenas para iniciar uma 
conversação, e então corte o tópico e empilhe adiante a qualquer 
outra coisa. 

Não sinta uma necessidade para voltar a seus tópicos se eles 
forem interrompidos. Espera até que as pessoas perguntem. E se 
eles não fazem, então por que você se preocuparia de qualquer 
maneira? Se lembre do fantasma - não há nenhuma ameaça 
sociável individual que seja importante pra você. Esteja disposto a 
deixar um vácuo na conversação se seu ela estiver contribuindo 
menos do que você merece. Ela pode muito bem estar testando 
você para seu próprio senso interno de valor. Olhe atrás para seu 
alvo como se você estivesse esperando mais, como se você 
realmente quisesse dizer isto, e deixe a pressão social cair sobre ela. 

Esta vontade para deixar um vazio é uma demonstração de 
valor, em contraste com um vontade alarmante de sair da tensão 
rapidamente. Tensão pode ser boa. 
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Controle do significado por suposições  
Também controle da armação significa controle de como o 

conteúdo é interpretado. Pergunte a você mesmo que suposições 
ditas devem ser verdades para que uma declaração faça sentido. 

Por exemplo, vamos supor que uma mulher diga algo como, 
"eu tenho uma regra - eu gosto de conhecer melhor um cara antes 
das coisas acontecerem muito rapidamente. E sem nenhuma 
ofensa, você é um doce de sujeito mas você realmente não é meu 
tipo”. 

Aqui são alguns das suposições não ditas no comentário dela: 
(1) você a quer mais do que ela o quer. (2) você esta trabalhando 
nisso mais que ela é. (3) você é quem está reagindo a ela, e não 
vice-versa. (4) assim ela tem valor mais alto, não você. (5) ela é 
quem decide o que e quando--não você. (6) você está sendo um 
insistente porque você quer tanto isso, (7) mas ela tem opções e 
ela é seletiva. Ela pode dispor de ser seletiva. (8) sinto muito se 
você não pode – mas isso não a é culpa dela. (9) ela não está 
interessada em você, assim ela se sente mal pois porque esta é 
provavelmente uma transação enorme a você. (10) a preocupação 
principal dela é evitar ter que lidar com alguma vibe estranha sua. 
(11) assim ela está lhe lançando um osso e o chamando de doçura 
para consolar você desde que isto é provavelmente, realmente 
difícil para você. Deste modo, você sente a pressão social dela, 
como se você se sentisse um idiota se não continuasse no frame 
dela. 

Como você pode ver, falando "muito rápido... nenhuma 
ofensa... não é meu tipo" comenta, ela está assumindo muitas 
outras coisas de fato. E lhe permitindo fixar aquele frame, você 
permitiu seu próprio valor baixar. Ela é elevada a uma posição de 
valor mais alto e domínio na interação, relativo a você. Serão 
interpretados seus comentários futuros e comportamento agora 
pelo baixo frame de valor que ela fixou para você. 

Assim, como posso controlar ela, contrariar essas táticas que 
ela joga em mim? 
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Mais fundo ainda está aprendendo a reduzir a ocorrência 
destes tipos de testes no primeiro lugar, e ao invés ser o cara que 
está testando, o que está fixando este tipo de teste de poder no 
primeiro lugar, em vez de deixar o objetivo ou algum AMOG guiar 
a conversação. (Como regra geral, as pessoas guiam conversações 
para o próprio benefício delas, não para seu.)  

Suposições desafiadoras  
O que controla o frame, controla a comunicação. Gaste menos 

tempo pensando em uma resposta boa a outra pessoa, e mais 
tempo sua própria armação.  

As pessoas desperdiçam freqüentemente pensamento de 
tempo de uma resposta boa a algo, quando eles não deveriam ter 
aceitado a armação nem sequer no primeiro lugar. 

O que importa se uma pessoa pergunta aonde diabos você 
parou?  
Isso merece uma resposta? Nunca automaticamente assuma que 
um frame merece reconhecimento ou resposta. Freqüentemente 
as pessoas estão apenas testando para ver se você morderá. 

Isto sempre é sobre uma má interpretação. Com tudo diz você, 
sempre faça as melhores suposições sobre você. Assuma que você 
é a pessoa de maior valor, e que esse é um de seus objetivos, e 
que as pessoas querem a festa com você, que você é tão popular 
e legal, que algum dia pessoas vão agir de modo estranho ou 
necessitados ao redor de você, etc. 

Desafie as suposições deles sempre que eles são prejudiciais a 
seu valor, e arme tais suposições como pensamento de eles são 
estranhos, trabalham-duros, necessitados, pegando seus nervos, 
etc. 

Não equivoque isto significando estar sendo arrogante e rude 
com as pessoas. De preferência faça vibrando com as pessoas. 

 Ela: "Você faz o que ela quer porque ela é a chefe". 
Você: “uh isso é um pouco estranho". [calibrador de face 

engraçada.] 
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A armação em sua fala sempre deveria refletir este ponto de 
vista, e desconhecimento do ponto de vista contraditório de 
outras pessoas, como se tais visões fossem estranhas ou ridículas. 
A força com que você obriga esta realidade fará ela que ela seja 
real em sua mente, assim como também nas mentes desses ao 
redor de você que estão debaixo da influência de seu carisma. 

Mystery usa a metáfora de laços para descrever como as 
pessoas usam controle de frame para construir impulso de 
complacência. Pessoas moldarão freqüentemente a conversação 
para o compelir “pular para dentro dos laços" delas.  

Por exemplo um sujeito pode lhe perguntar, “as mulheres 
gostam de você "? Se você responder “sim” ou “não”, de qualquer 
modo, você ainda pulou para dentro deste aro. 

Considerando que se você responda com, "Às vezes, você deve 
segurar aquela velha espingarda", espingarda em sua mão, e isto 
corredor vem claro, " então você tem desconhecimento do laço 
dele. 

A idéia é fazer as pessoas pularem para dentro de seus laços 
assim que possível, em vez deles lhe fazerem pular no deles. 

Esteja disposto a jogar longamente com outras pessoas. É 
certeza - e útil - pular para dentro ocasionalmente no laços de 
pessoas, contanto que você reconheça as dinâmicas a que vai e 
consiga que elas pulem para dentro primeiro de seus aros. 

Se alguém recusar pular para dentro de um de seus laços, 
então você tem disponibilidade plausível para recusar também 
pular para dentro dos laço dele. Afinal de contas, é não é razoável 
para alguém esperar que você coopere se ele estiver recusando 
cooperar. 

Complacência vem mais fácil quando você iscar as pessoas 
para saltar em minúsculo, pequeno, inócuos aros. O menos óbvio 
é que é um laço, o mais provável é que alguém na verdade pulará 
para dentro disto. 
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Assim, as pessoas iscadas com laços pequenos, um passo de 
cada vez, vão adquirir cada vez mais complacência e controle em 
cima da armação, e então os recompense com intermitência, com 
interesse crescente e apreciação por fazer assim. Pense nisto 
como condicionando e reforço. 

Você: Ei entre em meu carro e vamos comer alguma coisa. 
Ela: De maneira alguma, te conheço a pouco tempo. Não 

entrarei em seu carro. 
(Bom) 
Você: Você sabe cozinhar? [Vê como este laço é tão pequeno e 

razoável que ela tem que pular para dentro disto?] 
Ela: Eu não sei, até sei cozinhar poucas coisas...[O fato é que ela 

esta se entretendo com o plano desta linha, significa que ela 
saltou em seu laço. Então, a recompense por concordar.] 

Você:*Sorria [IOI] há um espetáculo na TV onde aquelas 

alguns ingredientes, e algumas receitas, elas cozinham a própria 
comida. Elas cozinham aquelas panquecas gigantescas e tudo. 
Levou uma eternidade para conseguir isto, mas eles cozinharam 
comida. Se essas crianças conseguem, Então eu sei que você pode. 
[A recompensando com um oferecimento de valor divertido, e 
avaliação crescente.] 

 

pequenas crianças têm que fazer as próprias tarefas, e eles têm 

(-laço ruim para grande) 





medida que tornamos nossa atenção para a
prat icasistemática do jogo, vamos pegar um
mo mentopara falar sobre "waypoints". Waypo-
ints são momentos que precisam acontecer em to-
do set. Em qualquer set, chega uma hora em
que eu preciso abrir, uma hora em que eu preciso encadear
o set, uma hora em que eu preciso negar o algo, e assim vai. Cada
uma dessas etapas é um waypoint.  . 

A melhor maneira de trabalhar no seu game é praticar
sistematicamente cada  aypoint ate que você
seja capaz de consistentemente chegar ao próximo. Sempre
que seu jogo evolui, você chegará ao próximo  aypo-
int, até achar um novo ponto pendente (sticking points)
que precisa ser resolvido.
Waypoints são:

1 Saindo de Casa

2 Abrindo um Set

3 Conquistando o Set

4 Encadeando o set (Me digam, de onde vocês se conhecem?)

5 Criando Atração (Criando um roteiro de tensão)
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6 Qualificando o Alvo (Elogios efetivos)

7 Isolando o Alvo (Momento de cumplicidade)

8 Pegando o numero de telefone dela

9 Criando um roteiro de ciúmes

10 Levá-la a um local de construção de conforto

11 Indo para um lugar de sedução
Sticking Points são falhas em seu jogo que você ainda precisa mel-
horar. Nós podemos ajudar nossos estudantes em campo a evoluírem
consideravelmente seu jogo em um curto período de tempo simples-
mente trabalhando com eles para ajudá-los a superar suas falhas.

As falhas mais comuns são: Ansiedade de aproximação,
não prender (hookar) o set, vibe incorreta, ficar sem saber o que dizer,
não criar atração, não saber lidar com interrupções e obstáculos, hes-
itação e resistência do alvo (não qualificar propriamente).

ABRINDO O SET

A primeira falha mais comum é a Ansiedade de Aproximação. Se suas
emoções estão resistindo à aproximação, pratique essas coisas:

Aprenda uma série de material enlatado. 
Faça o “Desafio do Novato do Mystery” por pelo menos um 
mês. Se permita não ligar se um set vai bem ou outro vai ruim. 
De com a cara na parede milhares de vezes. (crash&burn). Con-
centre-se no processo e não em conseguir resultados. 2 
Siga a Regra dos 3 Segundos  – Abra um set assim que entrar 
no campo. 
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Abra três sets para aquecer e realmente entrar em um
estado conversativo. Depois disso, você se sentirá como O
CARA pelo resto da noite. Não se surpreenda, no entanto, se
você tiver que aquecer tudo de novo na noite seguinte.

Alterne sets com seu  wing. Primeiro você aponta um set pra
ele abrir, e depois ele aponta um pra você.

Sempre esteja em um Set. Isso te da a maior prova social
possível.

Pratique o “““Fantasma””” (the Ghost), para que seu estado
emocional não seja afetado por uma resposta ou outra. Não se
permita ficar ansioso se uma gostosa tocar seu braço
validação pode ser viciante. E tampouco você deve se tornar
defensivo quando alguém for rude com você mantenha a
postura. Na verdade, é bom quando as pessoas são rudes,
porque isso te ajuda a praticar o Fantasma .

Ela: [Sendo rude]
Você: [Praticando o Fantasma] Tudo bem, você me pegou

[E então pratique passar pra frente.]
Ela: [Perguntando da sua agenda]
Você: [Praticando NEG] Não me faça ir lá embaixo!

*ligeiramente sorrindo* [Calibrador de Indicador de
Interesse (IDI)]

Ela: [Parecendo ofendida]
Você: [Praticando rapport smacker ] Eu estou TER

RIVELMENTE arrependido, minhas irmãs e eu provocamos
um ao outro, por amor, e eu de FORMA ALGUMA quis te
ofender. [Passe pra frente imediatamente]

Ela: [Não está respondendo]
Você: [Tente se afastar, retorne e tente outra rotina]
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Ross Jeffries disse uma vez, ”Se você permitir as pessoas...a ter-
em sua primeira resposta...aceitando-a...qualquer que seja essa primeira
resposta...sem julgamento...sem se tornar defensivo...isso abre um novo
leque inteiro de conexão com as pessoas”.

Nunca leve uma resposta para o lado pessoal. Pessoas não são
perfeitas. Seja tolerante para essa primeira resposta, qualquer que ela
seja, com o intuito de conectar-se com novas pessoas, independente
de toda imperfeição humana que acontece de vez em quando no
campo.

PRENDENDO O SET

Na primeira vez que você aborda um grupo de
pessoas, elas podem não ter interesse algum em você. Da mesma
forma, que valor você tem por elas, afinal? E ate que a suspeita
delas sejam desarmadas (com desinteresse) você vai parecer que
está tentando ganhar alguma coisa.
Para prender o set, você deve demonstrar desinteresse suficiente
para desarmar as suspeitas e você deve oferecer valor suficiente
para elas ficarem curiosas para conversar mais. 3

Ao estimular e desarmar o set, você logo se encon-
trará na mesma vibe do set como se fosse parte do grupo. Agora
elas estão gostando tanto da sua companhia que querem que vo-
cê fique, ao invés de querer que saia. Quando isso acontece, signi-
fica que você conquistou o grupo (ou hookou o set).

Se você esta tendo problemas em hookar o grupo
consistentemente, muito provavelmente seu problema é demon-
strar muito interesse, ou não oferecer valor suficiente, ou ambos.

Os três erros cometidos mais comuns são:

Inclinar-se pra frente, quando deveria estar reclinando-se para
trás. Isso pode ser difícil de corrigir porque muitas vezes os
estudantes não percebem que estão cometendo este erro.
(Mesmo (Mesmo
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(Mesmo quando você mostra para eles varias vezes.)

Ter o corpo virado totalmente para do set, quando você 
deveria abrir por cima do seu ombro. Somente vire totalmente 
para o grupo depois de um tempo, quando eles forem 
ganhando seu interesse. Você pode virar para o grupo quando 
quiser, para mostrar apreço. 

Falar muito rápido. Fale devagar...e pausadamente. 

Tenha uma serie de material enlatado e pratique abrir centen-
as de sets, focando em melhorar sua entrega (delivery). A seção de 
entrega (delivery) deste livro é o seu guia. 

Se sua entrega já esta bem treinada, então talvez você não esteja 
demonstrando desinteresse suficiente. Pratique usar Falsas Pistas de 
Tempo e Body Rocking com toda abertura. 

Se o seu desinteresse esta bom, então talvez você não esteja 
calibrando bem os IDIs e IDDs do set. Para melhorar sua microcalib-
ração, pratique abrir com sound bites, e pratique todos os tópicos da 
seção de interesse e desinteresse desse livro. 

Talvez sua calibração esteja boa, mas você simplesmente não es-
ta oferecendo valor suficiente para a conversa. Nesse caso, pratique 
suas habilidades de conversação: 

-Pratique ser conversativo e com mais entusiasmo. 
-Pratique técnicas que aumentem a temperatura do set, como 
role-playing, jogos, imitações, provocações e o absurdo (the 
absurd). 
Pratique contar historias e “sound bites” com ênfase em 
introduzir elementos que causem curiosidade e intriguem. 
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INTREGRANDO-SE AO GRUPO

Aprender a integrar-se em todo set é fundamental no seu jogo.
Torne um hábito estar integrado em todo set dentro de três minutos.
Vamos chamar isso de Regra dos 3 Minutos. Quando você está integ-
rado, o grupo se torna uma prova de seu valor social para todo o field.
Isso causa um aumento incrível no seu valor.

O segredo para integrar-se ao grupo, é manejar as coisas para
que você sempre esteja mais confortável fisicamente do que o resto
do grupo. Por exemplo:
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-Se há uma pilastra ao lado, encoste-se a ela. Se ela esta em pé,
e você recostado, então você esta mais confortável do que ela, e
logo você está integrado (lockado).
-Se você está próximo ao bar, encoste sobre ele. Você está
definitivamente integrado se seu alvo está de frente pra você em
uma conversa enquanto você esta recostado no bar.
-Se o seu alvo está contra a parede, pegue a mão dela, dê um
giro, e pegue o lugar dela na parede. Agora ela esta de frente pra
você, com as costas dela para a multidão. Antes, quando ela estava na
parede parecia que você estava azarando ela. Mas agora que você
esta recostado parece que ela esta azarando você. Parabéns, você
agora tem pré-seleção aos olhos de todas as mulheres ao redor,
inclusive o próprio alvo. Outros homens também vão ficar muito
mais intimidados e relutantes de embarcar com você no seu set.
-Se você estiver perto de um banco, sente-se. Enquanto você
continua a atrair seu alvo, ela vai chegar mais perto do espaço
entre suas pernas. Continue a escalação física aplicando testes de
cumplicidade.
-Nunca agache ou recline-se para obter validação de pessoas
que estão sentadas. Ao invés disso, use uma falsa pista de tempo
enquanto você se senta com o set. A pessoa que agacha para
manter conversação vai sempre parecer que esta forçando.
-Use o giro para roubar o lugar dela. Antes de ela tentar pegar
ele de volta, use uma falsa pista de tempo e siga adiante.
-Se não houver nada para recostar, ajuste a sua linguagem cor-
poral para parecer relaxado e confortável.
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ESCOLHENDO O ALVO

Escolha um alvo, arbitrariamente, se necessário, para que você
possa dar-lhe um item de propriedade seu e começar a negá-la.
Ponha seu acessório nela. Exemplos disso são, fazer ela usar o seu
chapéu, ou entregar um item para ela segurar por apenas um se-
gundo.  Para mais cumplicidade, tente desviar o olhar e continuar a
falar, enquanto dá o item pra ela, como se estivesse esperando que
ela pegue. Agora que ela está vestindo seu item de propriedade, você
tem mais margem para ignorá-la enquanto você conta suas histórias
para o resto do grupo. Ela não pode simplesmente ir embora porque
ela teria que lhe dar de volta o chapéu. Então, ela é forçada a esperar
e prestar atenção em você enquanto você demonstra valor para o
grupo.

Assim que você sente que seu alvo está prestes a remover o seu
acessório e ir embora, enrole ela de com Oh! Tenho uma coisa muito
legal para lhe mostrar.  Então siga adiante para um jogo como o
Teste Psycho, ou o Cubo.

Talvez não haja nenhum grupo. Se o seu alvo está sozinho, en-
tão ou ela está esperando o namorado sair do banheiro, ou ela está
querendo ficar com alguém. Faça um teste de cumplicidade para ver
se ela vai vestir o seu acessório, e ver se ela vai com você para outra
parte do local.

Se o grupo é um 2-set, então você está com sorte: 2-sets são os
mais fáceis de engatar, contanto que você tenha um Wing com-
petente. Logo que seja razoavelmente possível, pergunte ao grupo:
“Então, de onde vocês se conhecem?”

Se o grupo é um 2-set misto (um rapaz e uma mulher), então use
esta:

“Então, quanto tempo vocês estão juntos?” 
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”Então, quanto tempo vocês estão juntos?”

Se ela disse algo do tipo A gente não está junto , então é só
comemorar. Muitas vezes, o cara também estará interessado no alvo,
por isso esteja atento para qualquer comportamento agressivo dele.

Tente negar o alvo. Uma falha comum é não conseguir criar
atração entre você e o alvo. Você tem que estar disposto a lidar com
uma tensão considerável entre você e o alvo, sem perder a postura.
Tente negá-la até a tensão causar desconforto no ambiente. Per-
maneça relaxado. Se ela começa a reagir ou ficar irritada, mantenha a
calma, fale devagar pausadamente, e a qualifique por ter coragem
para se defender. Então toque para frente.

Use Microcalibração. Se o seu alvo lhe dá um IDD, então você
deve dar-lhe um IDD, assim, seguido por outra oferta de valor. Se, por
outro lado, ela lhe dá um IDI, em seguida, qualifique-a, seguido por
um teste de cumplicidade para escalar as coisas fisicamente. Lembre-
se de recompensá-la por cumplicidade e então afaste-se para criar
conforto e fazer outro teste de cumplicidade.

DESARMANDO OS OBSTÁCULOS

Pratique desinteresse. Faça o uso da linguagem corporal desin-
teressada e use desqualificadores falsos. As pessoas não vão agir de-
fensivas se não vê-lo como uma ameaça, portanto não aja como uma. 

Use Prova Social. Tente abrir sets com uma pivo 1 em seus braços.
E se o seu alvo for apenas um peão, o seu instrumento para aumentar
sua prova social antes de abrir o set seguinte? As pessoas saem
porque querem socializar com pessoas legais. Se você é um cara legal
com valor pra oferecer, se você tem garotas e amigos legais, então a
maioria das pessoas provavelmente quer te conhecer.

1 Piv  é uma amiga com quem você sai socialmente. Quase
qualquer set vai se abrir imediatamente e interagir com você se você
tiver uma piv  nos braços.
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a maioria das pessoas provavelmente quer te conhecer.

1 Piv é uma amiga com quem você sai socialmente. Quase
qualquer set vai se abrir imediatamente e interagir com você se você
tiver uma piv nos braços. Essa é uma boa demonstração do poder
da prova social, não é?

É por isso que é tão importante manter o foco em melhorar o seu
valor no mundo real, incluindo a sua saúde, riqueza, relacionamentos,
prova social, e adaptar. Negue o Alvo. Porque um neg propício transmite
que você não tem compromisso, e desarma o todo o grupo. Um bom
neg surte como brincalhão, não é rude, e vai ajudar todos no grupo a
aquecer com você. Domine o poder de neg.

Amizade com os obstáculos
Envolver todo o grupo com contato visual. 
Oferecer valor para todo o grupo, utilizando as informações 
disponíveis no capítulo sobre conversação. 
Pergunte ao grupo: “Então, de onde vocês se conhecem?”
Mostrar interesse e apreço sincero aos obstáculos. Reconhecer os 
obstáculos, mostrar-lhes respeito e ser divertido para eles. Este é 
o seu Temperamento Zen. Não depende de alguém, de resposta 
ou atitude. Mesmo se um obstáculo, diz algo rude, não entre 
naquela energia e não tente revidar. Seja maior.que isso. Jogue 
com os caras! Metade das pessoas lá fora são homens. Muitas 
das suas melhores amizades serão caras legais. 
Pratique seu Controle de Frame. Tempo no campo é necessário 
para aguçar seu controle de frame para que você possa usá-los 
sem problemas. Você saberá que tem controle de seu frame 
quando você for capaz de fluir as coisas de uma maneira que seja 
útil a você, sem provocar reações defensivas de obstáculos no 
processo. 
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Se você já qualificado o alvo, ou se você e o alvo retornaram para
o grupo dela depois de terem ficado a sós, fale isso para os obstácu-
los:

Sua amiga e eu gostamos um do outro, tudo bem por vocês?
Elas vão responder, Sim, ah, eu acho, assim, se for tudo bem

pra ela.
Agora o quadro é que tem oficialmente alguma coisa rolando

entre vocês dois, e seria rude os obstáculos atrapalharem depois
desse ponto. Legal, não?SEGURANDO A CORTE (HOLDING COURT)

Teoria de Grupo vem da combinação de várias habilidades:

1 O poder do desinteresse, que é simultaneamente
desarmamento para o grupo ainda um desafio para o alvo. 

2 O poder da prova social. Quando você lockar, use um
peão, ou empregue o controle frame, você está aproveitando
as sugestões sociais pra aumentar o seu valor. 

3 O poder de estimular a emoção (bomba de aumento de
temperatura) através da entrega hábil e humor. 

4 O poder de botões de DVS incorporados, permitindo que
você ligue botões de atração e conexão através de histórias e
conversa. 

A tática de segurar a corte é para demonstrar valor para todo o
grupo enquanto nega o alvo. Mulheres bonitas são normalmente
encontradas em grupos. A chave para ganhar as mulheres é a
de explorar a dinâmica do grupo. 
Pelo fato de estar negando o alvo, todo o grupo estará desar-
mado e uma trama de tensão também se desenvolve entre você
e o alvo. 
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Ao oferecer valor para o grupo com humor, você é capaz
de tornar-se o ponto focal de valor social do grupo.

Ao oferecer valor para o grupo, com histórias e interagindo, 
você é capaz de ligar os botões de atração e conexão e ativar 
poderosas emoções dentro de seu alvo - emoções relacionadas à 
sobrevivência, reprodução e casal. 
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Depois de criar tensão suficiente entre você e o alvo, você pode
qualificá-la, mostrar seu agradecimento e afeto, e começar a con-
struir um momento de conforto. Os dois se tornarão um item nos
olhos de seus amigos. O grupo irá aprovar isso porque você já os
conquistou. Eles servem para reforçar o seu quadro.

Mystery: Eu preciso contar histórias para o grupo, para que eu possa 
carregar o meu DVS em suas cabeças. Ela não tem qualquer maneira 
de avaliar o meu valor, até eu fazer isso. Pré-seleção, líder de homens, 
protetor dos entes queridos, etc. eu coloco esses DVS’s em minhas 
histórias. Então ela começa a se sentir atraída, e ela tenta demonstrar 
seu próprio valor de volta para mim. Agora eu posso recompensá-la 
por isso, e dizer-lhe quão incrível ela é, resolvendo a tensão que criei 
anteriormente com os negs.

Dicas Práticas para Segurar a corte 

- Pratique o Flame. A chama não é uma coleção de rotinas 
para ser memorizada. É um Estado de Espírito (Zen of Cool). Ela 
começa dentro de você, e então você a expressa externamente 
com a sua entrega, suas histórias, sua personalidade e sua atit-
ude. 
- Envolver todo o grupo com contato visual. Faça contato visual 
amigável com cada pessoa no grupo, e passe sua atenção para 
a próxima pessoa do grupo a cada poucos segundos, a fim de 
mantê-los todos os envolvidos. Faça com que todos se sintam 
reconhecidos e apreciados. 
- Sempre integre-se ao grupo! Organize a geometria do grupo, 
de modo que a prova social é direcionada a você. Deve parecer 
que as pessoas do grupo estão tentando jogar com você, e não 
o contrario. Você deve parecer o centro das atenções e a fonte 
da diversão deles. 
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-Ensaie seu banco de rotinas enlatadas para ampliar seu rep-
ertório e para melhorar a sua entrega, a intuição e a calibração.
-Pratique o uso de assuntos múltiplos e controle de quadro
(frame) para manter a foco da conversa sempre sobre si mesmo,
e para controlar o fluxo da conversa.
-Prátique negar o alvo. A ideia é despertar a tensão com o
alvo, desqualificando-se de forma divertida de um pretendente
em potencial.
-Pare de praticar rotinas enlatadas! Em vez disso, seja você
mesmo, e procure usar sound bites calibradas para adicionar
elementos de desinteresse ou apreciação quando eles forem
apropriados para suas respostas.
-Pratique as técnicas de humor desse livro, incluindo o
absurdo, concordância, exagero, imitações, jogos, role-playing,
e provocação para aumentar a temperatura do grupo.
-Pratique o uso das histórias e descrições hábeis para evocar
imagens, sensações e emoções através de suas palavras. Isso
vai treiná-lo para evitar a conversa factual e lógica e focar na
diversão e estimulação.

-Pratique o uso da narração, interação, e sound bites para ligar
os botões de atração dela como a bondade, líder, popular, rico,
protetor, pré-seleção, fama, inteligência, amigos, vontade de
crescer, etc .
-Seu alvo vai começar a indicar o interesse em você por meio
vários IDIs - é assim que você saberá que suas demonstrações
de valor estão funcionando. Exemplos de IDIs são: ela vai te fazer
perguntas, fazer comentários para manter a conversa, mexer no
cabelo, dar risadinhas, reivindicar sua atenção, tocar em você, e
dançar para exibir o valor dela. Faça um teste de cumplicidade
com ela.
-Pratique alternar botões de conexão, como conspiração,
semelhança, compreensão, vulnerabilidade, apreciação, e assim
por diante. Alterne os botões de conexão para premiar o seu
alvo cada vez mais enquanto ela luta pelo seu afeto, como
quando ela tenta demonstrar valor, ou quando ela aceita um
teste de cumplicidade.
-Continue fluindo. Um ponto polêmico comum, ficar sem o
que dizer, não é motivo algum para correr para casa chorando
para a mamãe. Apenas continue praticando. Não é nada de
mais. Se der branco, faça o truque de Question-Into-Statement
(não sei que truque é esse), ou inicie sua rotina de costume. A
prática no campo vai corrigir este problema.
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e dançar para exibir o valor dela. Faça um teste de cumplicidade
com ela.
-Pratique alternar botões de conexão, como conspiração,
semelhança, compreensão, vulnerabilidade, apreciação, e assim
por diante. Alterne os botões de conexão para premiar o seu alvo
cada vez mais enquanto ela luta pelo seu afeto, como quando ela
tenta demonstrar valor, ou quando ela aceita um teste de cump-
licidade.
-Continue fluindo. Um ponto polêmico comum, ficar sem o que
dizer, não é motivo algum para correr para casa chorando para a
mamãe. Apenas continue praticando. Não é nada de mais. Se der
branco, faça o truque de Question-Into-Statement (não sei que
truque é esse), ou inicie sua rotina de costume. A prática no
campo vai corrigir este problema.

LIDANDO COM INTERRUPÇÕES

Enquanto você estiver no meio de uma conversa, não se surpreenda se a
amiga do seu alvo aparecer do nada, interromper e as duas começar-
em a conversar entre si, te deixando ali de pé como um idiota. Como
podemos evitar que esta situação? Siga estas simples etapas:

1 Quando a interrupção entra no set, corte imediatamente o
seu próprio assunto. Por quê? A intrusa iria ficar entediada se
ela tivesse que esperar você terminar a sua história, já que ela
perdeu o começo. Além disso, não repita a sua história desde
o início, ou o seu alvo ficará entediado de ouvir todos aqueles
detalhes repetidos. Basta cortar a história por completo. Nem
mesmo volte para a mesma história mais tarde, a menos que
alguém peça-lhe para terminá-lo. 
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2Em seguida, diga ao alvo: Apresente-me sua amiga, é a
coisa mais educada a fazer. Eu sou James.”41

3 Sem razão para não fazê-lo, ela irá apresentá-lo para a
amiga: ”Mary, esse é o James. James, essa é a Mary”.

4 Faça amizade com a amiga, e depois negue o alvo. Por
exemplo, diga para a intrusa: Oi, eu sou James, prazer em
conhecê-la. Desculpe por isso. . . [Apontando com o
polegar 
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polegar para o alvo] Essa menina, você pode vesti-la, mas
não pode levá-la a lugar algum. 

5 Comece uma nova discussão. Por exemplo: “Sabe, você me
lembra um pouco minha amiga Sarah que vive em Miami. Ela
costumava organizar festas pra alguns amigos meus em South
Beach. Uma vez ela convidou esse cara que... “[Seguindo em
frente com DVS social] 

Você está agora no controle da conversa de novo e sendo o
centro. 

WINGANDO E ISOLANDO (WINGING AND ISOLATION)

Sua responsabilidade como wing é muito simples:

Ajude o seu amigo a conseguir o alvo dele.

- Se ele já está em um set, não se intrometa. Deixe seu 
amigo decidir quando apresentá-lo ao set. Se o set ainda não 
está atraído o suficiente, ele pode acabar explodindo por você 
ter entrado no grupo muito cedo. 
- Enquanto interage com o set de seu amigo, volte sua atenção 
para ele, para que o restante do grupo seja incentivado a dar 
atenção para ele também. Dê-lhe valor. 
-Conte histórias que aumentem o valor do seu amigo, de 
modo que seu alvo se sentirá mais atraída por ele. Conte 
histórias que farão ela se sentir segura com ele. 
- Ocupe os obstáculos para o seu amigo, para que ele possa 
falar com  o alvo dele. Mantenha os obstáculos envolvidos em 
uma conversa amigável. 
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Em algum momento, seu amigo vai tentar isolar o seu alvo

do resto do grupo, dizendo algo como:

”Ei, eu me sinto mal por ignorar a amiga
de vocês, ela é realmente muito legal...

tudo bem se eu falar a com ela por um
segundo?“

Agora os obstáculos e o alvo vão olhar um para o
outro para se certificar de que está tudo bem, e para
ver se ela precisa ser resgatada.
Normalmente, os obstáculos irão dizer: “Uh, eu acho que
sim, se estiver tudo bem com ela” E então seu amigo
pode levar seu alvo para um local mais reservado, den-
tro da raio de visão do grupo e começar a construir
conforto.

É assim que funciona: se ela se sentir desconfortável
em se isolar com um cara, ela vai olhar para as ami-
gas, que vão bancar “as chatas” e “salvá-la”, para que
não pareça culpa dela. Tudo que ela precisa fazer é
olhar estranho para as amigas dela, até que uma diga
“Desculpe, ela não pode ir. Hoje é a noite das garotas.
Eu conheço o namorado dela, desculpe.”

- Para prevenir este tipo de coisa, diga algo que dê a
permissão em nome do grupo para isolá-la, como:
“Claro, cara, contanto que vocês fiquem em um lugar
onde eu possa vê-los. É engraçado que isso realmente
funcione, mas funciona. Se você estiver andando pelo
local e vê seu amigo a sós com o alvo, deixe-os
sozinhos. Se houver um obstáculo incomodando-os,
intercepte o obstáculo e começe uma conversa divertida
com ela. Por exemplo, faça algumas perguntas e depois
chame-a para um jogo de “Patty-Cake”. Você acha que
eu estou brincando? versation with her. For example, ask her
a few questions and then enlist her in a game of Patty-Cake.
You think I’m joking?

Your wing will probably get his target’s phone number before
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sozinhos. Se houver um obstáculo incomodando-os, inter-

cepte o obstáculo e começe uma conversa divertida com

ela. Por exemplo, faça algumas perguntas e depois chame-a

para um jogo de “Patty-Cake”. Você acha que eu estou brin-

cando?

- Seu parceiro provavelmente terá o telefone do alvo antes

de voltar para o grupo, assim ela não precisa dar o número

na frente de todos. Ou melhor, você pode pegar o telefone

dela pro seu parceiro.

Ele pode dizer algo do tipo: “Apenas dê o seu número de

telefone para o meu amigão aqui que a gente com certeza

liga pra vocês quando tiver alguma festa.” Aí você pega o

seu telefone e diz: “Ok, qual o prefixo?”

É muito mais fácil obter os números de telefone dessa maneira

porque todo o processo parece não ser nada demais. Não é

como se algum de vocês tivesse roçando desesperado na

perna dela, falando sobre jantar ou um filme. Sacou? V

- Eventualmente seu parceiro retorna com o alvo para o

grupo, falando: “Venha, vamos voltar para nossos amigos.”

Isso gera confiança.

- Como alternativa, ele pode optar por colocar o seu alvo

em seu braço e usá-la como um pivô para abrir um outro

jogo. Isso é chamado de Fusão (Merging Foward). (Um

jogador vai entrar mais facilmente em sets, e obter mais at-

ração se tiver uma mulher em seu braço) - Como alternativa,

ele pode optar por colocá-la no braço e Fundir com um

grupo anterior, apresentando-a para suas outras “amigas”,

bem como para o seu alvo anterior, a fim de iniciar uma

trama ciumenta entre as duas mulheres. É uma coisa linda

quando o ciúme torna-se uma peça de seu jogo. A inveja é

muito poderosa, é o momento em que uma mulher percebe

o quanto ela quer você.

- Ao retornar para o grupo do alvo, seu parceiro diz: “Sua

amiga e eu gostamos um do outro, tudo bem por vocês?”

Eles respondem, dizendo: “Eu acho que, uh, se está tudo

bem com ela.”

- A melhor coisa que pode acontecer é o seguinte: em

algum ponto na noite você e seu amigo chegam em um 2-

set de gatas e as levam para um jantar pós-balada, ou para

o apartamento de vocês para uma “festinha”. Se as garotas

estiverem dirigindo, um de vocês pula dentro do carro delas

para que “elas não se percam”

Falhas típicas neste momento do jogo são:

-Hesitação e resistência do alvo. Ela não foi devidamente

qualificada. Pratique mostrar apreciação genuína. Além

disso, pratique o Bait-Hook-Reel-Release.

-Falta de cumplicidade e toque. Pratique testes de

cumplicidade e escalada kino. Confira o Guia de Uma

Página Para Kino.

-Interferência de obstáculos. Vire a página sobre desarmar

obstáculos, e comece a praticar.

-O fracasso em conseguir o número do telefone. Interação

e conexão insuficiente. Pratique sua atração, e como

demonstrar apreciação sincera. Também pratique Bait-

Hook-Reel-Release.

Um conselho: se você está tendo problemas para obter os

números, pare de se importar com o número. Concentre-se

em melhorar o seu jogo. Eu nem sequer peço o numero

delas, eu espero até que elas me perguntem o meu. Eu

aprendi há muito tempo que se eu não conseguir fazer uma

menina pedir meu número, então o problema real é o meu

jogo.

-Não conseguir mover o set para próxima fase. Esta é

causada pelos mesmos motivos que a incapacidade de

obter o número de telefone: conforto e atração insuficiente,

qualificação insuficiente, confiança e conexão não são o

bastante, e provavelmente prova social insuficiente (se você

estiver com um grupo legal de pessoas, inclusive garotas,

isolar e mover se torna ridiculamente fácil. Apenas continue

praticando e logo você estará isolando todas as noites

como os profissionais.
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grupo anterior, apresentando-a para suas outras “amigas”, bem
como para o seu alvo anterior, a fim de iniciar uma trama
ciumenta entre as duas mulheres. É uma coisa linda quando o
ciúme torna-se uma peça de seu jogo. A inveja é muito po-
derosa, é o momento em que uma mulher percebe o quanto ela
quer você.
- Ao retornar para o grupo do alvo, seu parceiro diz: “Sua amiga
e eu gostamos um do outro, tudo bem por vocês?” Eles respon-
dem, dizendo: “Eu acho que, uh, se está tudo bem com ela.”
- A melhor coisa que pode acontecer é o seguinte: em algum
ponto na noite você e seu amigo chegam em um 2-set de gatas e
as levam para um jantar pós-balada, ou para o apartamento de
vocês para uma “festinha”. Se as garotas estiverem dirigindo, um
de vocês pula dentro do carro delas para que “elas não se per-
cam”
Falhas típicas neste momento do jogo são:
-Hesitação e resistência do alvo. Ela não foi devidamente
qualificada. Pratique mostrar apreciação genuína. Além disso,
pratique o Bait-Hook-Reel-Release.
-Falta de cumplicidade e toque. Pratique testes de cumplicidade
e escalada kino. Confira o Guia de Uma Página Para Kino.
-Interferência de obstáculos. Vire a página sobre desarmar
obstáculos, e comece a praticar.
-O fracasso em conseguir o número do telefone. Interação e
conexão insuficiente. Pratique sua atração, e como demonstrar
apreciação sincera. Também pratique Bait-Hook-Reel-Release.
Um conselho: se você está tendo problemas para obter os
números, pare de se importar com o número. Concentre-se em
melhorar o seu jogo. Eu nem sequer peço o numero delas, eu
espero até que elas me perguntem o meu. Eu aprendi há muito
tempo que se eu não conseguir fazer uma menina pedir meu
número, então o problema real é o meu jogo. 
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não conseguir fazer uma menina pedir meu número, então o
problema real é o meu jogo.
-Não conseguir mover o set para próxima fase. Esta é causada
pelos mesmos motivos que a incapacidade de obter o número
de telefone: conforto e atração insuficiente, qualificação
insuficiente, confiança e conexão não são o bastante, e
provavelmente prova social insuficiente (se você estiver com um
grupo legal de pessoas, inclusive garotas, isolar e mover se torna
ridiculamente fácil. Apenas continue praticando e logo você
estará isolando todas as noites como os profissionais.
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Conclusion

Há um propósito maior para a nossa prática de muitas
e muitas aproximações, e esse propósito é o
desenvolvimento de caráter. Mudança interior.

É mais que certo que se você pegar um jovem rapaz que tem o
desejo de aprender a lutar e você treiná-lo no karate por dez anos,
ele aprenderá a lutar, mas ele não terá mais aquele desejo de briga,
devido à maturidade, disciplina e confiança adquiridas por todos os
anos de prática.

Igualmente, quando você sai em campo e abre vários sets, algo muda
em você em um nível mental. Você passa a ver as coisas diferentes.
Fica óbvio para você quando as pessoas são receptivas e quando são
hostis. Fica claro para você quando alguém se sente nervoso, inseguro
ou atraído. Você pode dizer quando duas pessoas estão namorando
ou não, ou quando uma delas tem uma queda pela outra.

A intuição, disciplina e confiança que resultam da prática é o que
estamos procurando com o estudo dessa arte. É esse nível que as
mulheres estão realmente interessadas.

Nós estamos aptos a mudarmos nós mesmos com o tempo
de prática em campo. Com o tempo, através de diversão,
aventura e enfrentando seus medos, seu inner game fica
carregado com muita confiança, diversão e inteligência social.

Você passa a agir diferente. Sua presença se torna mais sólida
para as mulheres. Suas relações se tornam muito mais suaves quando
você começa a agir certo na hora certa. Você se mostra
desinteressado em uma garota para baixar a guarda dela, mas
demonstra apreciação por uma que está se sentindo para baixo, para
não assustá-la.



Nós estamos aptos a mudarmos nós mesmos com o tempo de
prática em campo. Com o tempo, através de diversão, aventura e
enfrentando seus medos, seu inner game fica carregado com muita
confiança, diversão e inteligência social.

Em minha própria experiência, com o tempo, eu me atei a minhas
metas. Agora eu entendo e aprecio as diferenças na psicologia entre
os sexos. Eu tenho uma namorada linda e tenho a certeza de que eu
nunca serei o tipo de pessoa que tem problema em me relacionar
com mulheres e que duvida de suas habilidades de atrair mulheres.

Apesar de todas as incertezas pelas quais eu passei durante minha
jornada para alcançar esse ponto, apesar da rejeição e desvalorização,
as noites solitárias e as duras semanas de prática, eu cheguei onde estou
hoje com um simples percurso – e assim qualquer um pode chegar.

Eu já vi vários outros fazerem o mesmo, com meus próprios olhos,
homens que eram antes presos a crenças limitantes de que eles eram
muito feios, muito baixos, muito pobres, ou qualquer outra coisa,
ainda assim perseveraram e obtiveram sucesso no jogo.

Se você também mudou a si mesmo, envie-nos fotos de “antes e
depois”, para para a gratificação de Mystery e para que possamos
mostrar às pessoas como é possível fazer mudanças em suas vidas
quando se está disposto.
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12
C A P Í T U L O

 Será útil uma breve descrição do modelo M3, caracterizado em nos-
so último livro, aqui para fins de referência. As 3 fases do modelo M3: 
Atração, Conforto e Sedução são divididas em mais 3 cada, num 
total de 9 fases. A1, A2, A3, C1, C2, C3,  S1, S2 e S3 .

Notas



 Após inúmeras rejeições e encontros em vários lugares de 
fazer C2, continuo construindo confiança e conforto em um período 
de aproximadamente 7 horas(em média), você eventualmente puxa 
o alvo pro sua casa e acabam em um local  C3, como o sofá da sala.
 Depois de ter qualificado ela o suficiente(A3, Bait-Hook-Reel-
Release) e construído conforto, conexão e confiança o suficiente(C1, 
C2, C3), em média de 7 horas você pode mover ela para seu quarto 
e iniciar a sedução(S1), ajudá-la com o Last-minute resistance(S2) e 
fazer sexo com ela(S3).
 Este modelo é útil pra compreensão da linha do tempo de um 
Pickup. E preparar você para os diversos movimentos envolvidos.
 Em nosso atual entendimento de PU, as várias emoções en-
volvidas podem se localizar no ciclo em diferentes lugares, depen-
dendo de mulher para mulher. A dinâmica das interações sociais, é 
um tanto estática. Os diferentes elementos de atração e conexão 
continuam sendo etapas da interação. Junto aos elementos como 
cumplicidade, vibing, qualificação, etc. Calibrados de acordo com 
cada situação.
 Por exemplo, você pode rodar a etapa A2, do game, enquanto 
está no local de S1. Portanto, não podemos modelar com precisão, 
no jogo, A1 e S2 como se fossem situações estáticas, com uma certa 
emoção em um determinado momento. Você quer ser capaz de des-
encadear emoções e de ligar os interruptores da atração em vários 
momentos ao longo de todo o processo. No entanto, nós recon-
hecemos e apreciamos a necessidade de se ter um modelo simples 
e com resultados rápidos. Por isso, vamos continuar fazendo uso e 
referência as 9 etapas do modelo M3.

PRODUZINDO PROVA SOCIAL ( SOCIAL PROOF )

 Loverdrop: Na noite passada, eu sai com Kacey e Brittney, e uma 
cara se aproximou de nós.
 O opener dele foi: “Alguma das garotas é sua namorada?”
 Eu disse “As duas são minhas namoradas cara”
 Perguntado a mim mesmo, Oh, Cara.. Porque você está nos 
perguntando isso? O que tu tem haver com isso?
 Ele disse “Cara, você é um homem de sorte”.



 Eu estou pensando, uh.. porque eu tenho sorte? O que você 
tem pego? As garotas também estão pensando nisso. Quando ol-
ham pra você eles já pensam, como esse cara é estranho.
 Aí ele disse:”Bem.. eu ia convidar você pra que depois da festa 
nós...”
 Ele olhava pras garotas enquanto falava isso, e ele olhava pra 
elas como se tivesse uma “carta na manga”, era como se fosse a 
grande chance de elas trocarem um cara legal por uma cara merda. 
Olhando para elas e não pra mim, ele subcomunicou sua intenção. 
 Kacey comentou depois. “Por que interessa pra ele, se uma de 
nós é tua namorada ??, Porque obviamente ele queria levar uma de 
vocês para o quarto de hotel dele, e decidiu descobrri qual estava mais 
acessível ao convite. Se ele foi esperto, ele não deveria ter dito aquilo, 
ao invés disso, era pra ter curtido com nós  e depois ter dito “Ei galera, 
pera aí, vamos dar uma olhada na festa que ta rolando no quarto 
XYZ” 
 LoverDrop: Voltamos todos pra minha casa, junto com o Mys-
tery e o resto dos  nossos amigos. Mudamos nossos planos pra não 
continuar junto com esse cara novo – nós nem sequer fomos com 
a vibe dele, ele estava começando a agira estranho pra nos impres-
sionar.
 As garotas disseram “Nós já temos a nossa própria festa”
 Ele respondeu, “Essa  festa vai ser melhor. Ou devo dizer, mais 
lucrativa..” 
 Lucrativa? Lame-o
 Neste momento nós, respeitosamente, nos desculpamos e 
saímos. Mais tarde, o cara apareceu na minha festa! Aconteceu que 
o um amigo dele tinha conhecido alguém com o  Mystery’s Group e 
havia sido convidado. Isso mesmo, a festa que ele foi convidado era 
a nossa festa, na nossa casa. Não demorou muito e ele logo depois 
ter sido convidado para uma  festa com  a VH1’s Mystery, já estava 
dentro de de um set tentando fazer DHV’s em um grupo de garotas.
 Kacey depois perguntou: Por que você disse lucrativo?
 “Isso significa mais dinheiro”
 “Mais dinheiro? o estranho é que ele dizia esse tipo de coisa 
mesmo. E então, de qualquer forma, ele acabou com a nossa festa. O 
que aconteceu com a sua festa bacana?”



 Algumas palavras usadas pra descrever o comportamento 
DLV (Demonstração de baixo valor) são: Carente, chato, irritante, in-
seguro, estranho, assustador, louco e grosseiro. 
 DLV’s são diretamente relacionados aos valores de Sobre-
vivência & Reprodução. Quando homens desqualificam seus rivais 
eles dizem preguiçoso, estúpido, alienado,  malcheirosos,  fraco ou 
perdedor. Quando mulheres desqualificam outras, elas dizem gorda, 
feia, burra vagabunda, anti-sociável ou velha.  

Alguns exemplos de DLV’s:

As óbvias tentativas de tentar parecer ser um cara Cool(ou mas-
carar alguma coisa que voce acha que ti faz mal). Pare de tentar 
fazer as pessoas gostarem de você, e ao invés disso faça elas se 
sentirem bem.
Tentar colocar as pessoas pra baixo. Lembre, o objetivo é fazer as 
pessoas se sentirem bem.
Oferecendo valor, mas de uma maneira errada, como se fosse ob-
rigado. Se importando muito com o interesse das pessoas. Quan-
do você é um cara Cool e você é...

“As mulheres não somente se esforçam pra melhorar suas aparên-
cias, como também desvalidam a aparência das outras. Segundo 
estudos mulheres descrevem suas rivais como gordas, feias, não-
atraentes, foras de forma... tornar pública a desaprovação de uma 
mulher, aumenta sua eficácia.”
“O fato dos outros terem uma determinada mulher como não  
atraente, implica diretamente nas chances dela fazer sexo e na 
reputação homem em questão. Um cara começou a ser extrema-
mente ridicularizado por seus companheiros de fraternidade após 
ter transado com uma mulher nada atraente.”
“Homens que são descobertos fazendo sexo com mulheres, conhe-
cidas por não serem atraentes, acabam sendo humilhados e des-
validados socialmente. Perdem status e prestígio aos olho dos que 
convivem com eles.”



com meninas, uma onda sem fim de caras esquisitos aproximando-se 
para oferecer valor, é uma parte normal da experiência.

· Tentando demais. Investindo demais e cedo demais

· Aproximando-se como se você estivesse não estivesse confortável. Vo-
cê não se sentia assim quando tinha por volta de 8 anos de idade, então 
por que você se sentiria pouco à vontade agora, durante uma interação 
social ?

· Reagindo à alguém mais do que esse alguém reage a você.

· Buscando reações dos outros. Esta é apenas mais uma maneira de 
reagir a alguém. Quando as pessoas reagem a você, geralmente significa 
que elas vêem você como tendo valor maior. Por conta disso, nossas 
emoções nos recompensam com bons sentimentos quando uma pessoa 
reage a nós. Infelizmente, é esse o motivo pelo qual nós estamos sempre 
tentados a procurar reações das outras pessoas: Porque essas reações 
nos fazem sentir bem. Pessoas de baixo valor podem ser facilmente vistas 
tentando desesperadamente apertar diversos botões das outras pesoas, 
numa tentativa de obter alguma reação. Tudo isso demonstra às outras 
pessoas que você é carente e de baixo valor.

· Fazendo comentários baseados em um frame de baixo valor. Por 
exemplo, Você é tão gostosa. Qualquer cara teria a maior sorte em ter 
você.  Muitos caras talvez pensem que esse tipo de coisa seria um 
flerte, ou que isso soaria engraçado. Mas falar esse tipo de coisa apenas 
tira você da corrida como um potencial competidor.

· Tentar fazer um acordo . Por exemplo, Se eu te ajudar com esse 
teste, você sairia comigo para um jantar ? . Note como essa sentença 
assume baixo valor e tenta compensar com outro valor. DVI.

Exemplo: Um cara está próximo à Kacey no bar. Ele está tomando alguns 
drinks. Ele, ao olhar para ela, oferece uma bebida, mas diz Espere, você 
tem namorado ?
Ela responde que sim.
Ele diz: Oh, então você não vai ganhar uma bebida já que você tem
um namorado.  Como se isso quisesse dizer que ela deveria se sentir
culpada por ter um namorado. Como se ela tivesse ferrado tudo e
perdido a oportunidade.
Ela pensa algo como quem esse cara pensa que é ? E, se ele estiver
brincando, por que importa pra ele se eu tenho ou não um namorado
?

NOTES

261



· Encarando. Kacey: Eu odeio quando os homens deixam óbvio que es-
tão nos encarando enquanto caminham. É irritante.

· Sendo irritante. Se gabando do fato de elas quererem você. Mas confi-
ança não é algo atraente ? Sim, mas isso é diferente. Estamos falando 
do fato de a pessoa agir de forma tão forçada, que fica óbvio que ele 
está na verdade inseguro e está tentando disfarçar isso agindo como se 
fosse um machão.

· Gabando-se do seu valor ao invés de manter-se um pouco humilde.
· Agindo de forma condicionada a alguém. Não estando em outra con-
versa interessante quando ela voltar.
· Sendo chato. Esperando que algo mágico aconteça por si só.
· Ficando parado sem nada pra dizer.

· Estando em pé, parado e sozinho.

· Estando em um grande grupo só de homens.

· Dizendo o fazendo algo, e então tentando voltar atrás dizendo 
brincadeira  ou com uma risada forçada. Dizendo algo de um jeito 

forçado, de modo que não soa muito engraçado (apesar de você ter 
tentado fazer uma piada), como se você não fosse uma pessoa muito 
empolgante.
· Demonstrando interesse fácil e rápido demais.

Você é tão incrível.
Você é perfeita.

· Sendo direto até demais; desesperado por uma transa.

· Buscando validação ou aprovação.
· Tentando forçar respostas. Rindo do seu próprio comentário na esper-
ança de fazer os outros rirem. Dizendo algo e forçando os outros a con-
cordarem com você. Certo ? Não é ? Concorda comigo ? Tudo bem usar 
isso, desde que de forma moderada. Do contrário, usar isso o tempo 
todo faz com que as pessoas se sintam pouco à vontade, por estarem se 
sentindo pressionadas.

· Dando interesse demais sem ele ter sido conquistado ainda. Agindo
como se você tivesse tudo programado.
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· Sendo divertido demais sem calibração. Não fassa todas essas rotinas
de diversão a menos que ela esteja no espírito pra isso, ou a menos que
ela as mereça por ter agido reciprocamente em relação à sua atenção e
confiança. Não seja um macaquinho de dança.

· Querendo rapport com alguém que não tenha merecido. Oferecendo
informação demais à conversa sendo que ela não merece. Como nós
conciliamos isso se Mystery fala 90 do tempo ? A reposta é porque ele
usa, de forma equilibrada, uma conversação muito interessante com
desinteresse, micro calibrando cada indicador do alvo de forma que ela
fica constante um pouco desvalorizada e um pouco reativa como
conseqüência.

· Surtando. Perdendo o controle emocional ou tendo uma resposta
emocional demasiadamente exagerada. Nota: Nem todas as emoções
são ruins. Uma emoção intensa é perfeitamente aceitável, desde que
seja uma emoção que uma pessoa de alto valor teria, e não que uma
pessoa de baixo valor teria, e que esteja ocorrendo de forma genuína e
no devido tempo. Por exemplo, paixão, gargalhar, sentir-se feliz, amor,
até mesmo raiva e ciúmes podem ser as emoções apropriadas, depend-
endo da situação.

· Sendo avarento com o garçom (implica que você é inseguro em
relação à generosidade)

· Agradando cedo demais (demonstra que sua apreciação é não
genuína). Isto demonstra que você é desesperado, o que diminui o seu
valor, além de mostrar que você está mentindo sobre sua conexão com
ela, demonstrando que, mesmo que você tenha algum valor, ele não
esteja comprometido com ela.

· Exagerando. Fazendo tempestade em um copo d’água das coisas.
Confiança, gabar-se, trazer a tona inseguranças.

· Forçar a vibe com alguém. Aguardar ao invés de deixar as coisas
rolarem .

· Tentar parecer legal ao invés de espalhar bons sentimentos e
sensações.

· Diminuir-se assumir baixo valor.
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· Dizer coisas que fassa parecer que você está diminuindo o seu 
próprio valor.

· Não retornando IDI’s com IDI’s.

· Perseguindo, seguindo, se auto convidando.

· Reclamando dos seu rivais. Falando como se tentasse denegrir a 
imagem dos seus rivais, o que revela a sua baixa maturidade e deses-
pero.

· Linguagem corporal fora de controle (demonstrando muito 
interesse). Olhando demais, encarando, etc. É como se estivesse 
firmando demais o seu interesse, o que destrói qualquer explicação 
plausível de tentar provar o contrário.

· Tentando obviamente terminar a sua fala antes que alguém o inter-
rompa. Implica que é muito importante para você obter valor a partir 
do que você diz.

· Tentando obter ou manter toda a atenção. Falando rápido, movi-
mentando-se demais.

· Quando é óbvio que a garota é mais importante pra você do que 
seus colegas. O que isso diz sobre como você se sente em relação à 
garota ? O que isso diz sobre como você se sente em relação ao seus 
colegas ? O que isso diz sobre o seu valor conseqüentemente ?

· Fazendo muitas perguntas. Interesse demais, valor de menos.

· Solícito demais em responder quando alguém te faz uma pergunta. 
Solícito em se fazer disponível para ela na esperança de obter mais 
interação com ela. Pedindo a ela para repetir a pergunta no caso de 
você não ter ouvido, o que comunica que a conversa é importante 
demais pra você.

· Esforçando-se na resposta, como se você não quisesse estragar
tudo. Sendo cuidadoso demais na sua resposta, como se você
estivesse conversando com o seu chefe, e a sua resposta tivesse que
ser a melhor do mundo, para que ele fique muito feliz com você. Você
faz isso por ele ter um alto valor de sobrevivência. De forma similar,
você faz isso com as garotas porque você percebe que elas têm valor
tão alto quanto. Elas sabem dizer quando você está fazendo isso.

· Tentando se adequar ou agradar as pessoas ao invés de esperar que
elas façam isso por você.
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“Eu não quero que você seja o cara de um filme tipo PG-13, onde 
todos esperam ansiosamente que ele “faça acontecer”. Eu quero que 
você seja como o cara daqueles filmes tipo R sabe ? Do tipo que você 
não sabe ainda se gosta ou se não gosta. Você não tem certeza de 
onde ele veio. Okay ? Você é mal. Você é um homem mal Mikey. Você 
é um muito, muito mal.”

Trent, Swingers

EXPLICANDO MULHERES By Hitori43

Lógica Feminina faz sentido

O Princípio Básico

As mulheres agem o tempo todo visando ganhar e manter status social. Isso

é mais importante para elas do que transar.

Qualidades de Pessoas de Auto Status

Elas são Admiradas e Desejadas

Todo tipo de pessoas se enquadram nessa categoria e, para alguns, é algo

cíclico;

Se você tem alto valor social você é admirado, e se você é admirado, você

tem alto valor social. Por outro lado, existem diversas maneiras para se ser

desejável e admirável; mulheres bonitas enquadram-se nesta categoria,

como também políticos, cientistas, estrelas do rock, PUA’s e homens ricos.

Nessa categoria, as mulheres bonitas ganham. A evolução condicionou ho-

mens a querer mulheres com maior saúde e beleza, de modo que um bom

par de seios irá levá-la mais longe do que um peitoral firme. Descubra por

conta própria.

Elas são relaxadas e confiantes

Confiança é vital para se ter alto valor social. Não importa se você é con-

fiante porque se formou “na escola da vida” ou porque você sempre tudo o

que você sempre quis de “mão beijada”.
NOTES
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Se você é confiante, você está relaxado dentro do conhecimento e que você
pode agüentar o que a vida lhe reserva, e vencer todos os seus desafios.
Você vai transmitir essa confiança nas pessoas ao seu redor, e será uma experiên-
cia  poderosamente positiva para eles. Pessoas com alta-estima iram apreciar
você e as com baixa-estima iram te desejar ou invejar.
Relaxamento e confiança também significam que você não é necessitado. Isso
é bom porque necessitado significa que tende a passar se para outras pessoas
patética ou perigosamente.
Eles comportam-se naturalmente
Esse é o verdadeiro significado de “seja você mesmo”, no clássico conselho de
paquera. Isso não significa arrotar e peidar e ser depressivo caso de sentir se
dessa maneira. Na verdade, significa não seja muito exagerado. Eu não posso
me preocupar tanto com isso. Finja isso até fazê-lo, é claro, isso tudo significa,
pelo amor de Deus faça. Pessoas socialmente inteligentes podem dizer quando
você é incongruente, e para mulheres não é somente algo estranho; pode ser
na verdade, alarmante. Isso implica que você está escondendo alguma coisa –
possivelmente um dos maiores perigos de um baixo status social tratado como
medo, volatilidade, ou desdenho pelo inatingível.
Seu tempo e sua energia têm valor
Caso você tenha um alto valor social, você pode reconhecer que seu tempo e
sua energia também têm valor. Isso significa que está sempre disposto a cortar
coisas intediantes de uma conversa – até mesmo com pessoas desejáveis – e
que gasta seu tempo fazendo coisas que são ultimamente produtivas, mesmo
com valor divertido ou em outras maneiras. Caso alguma HB vá embora “para o
banheiro” ou “para dançar”, você passou por cima do valor divertido. Desculpa
tigrão.
Eles são socialmente inteligentes
Se você é socialmente inteligente, você conhece a meta. Você sabe dizer quando
uma pessoa é exageradamente esforçada e quem não é, quem come e quem
não, o que isso significa é que quando duas garotas fazem contato visual, uma
com a outra, etc etc. Você intuitivamente compreende quem tem status social e
quem não tem tal status, e o que está acontecendo quando duas pessoas fler-
tam, e varias outras coisas.
   ISSO SIGNIFICA QUE VOCE NÃO TEM QUE FALAR ISSO. SENTIR VOCE TENDO
QUE FALAR SOBRE ISSO, COMO ACONTECE, DEMONSTRA QUE VOCÊ NÃO É
SOCIALMENTE INTELIGENTE. LUTE CONTRA A EXORTAÇÃO. 



 Isso significa nada de “Você está me paquerando, não é?”s, 
nada de “Suas pupilas estão dilatadas ...  Dizem que isso acontece 
quando a mulher está excitada...”
 USE ESSES CONHECIMENTOS COM O MAIOR CUIDADO POS-
SÍVEL. Pessoas que reconhecem essas merdas com freqüência não 
precisam falar sobre isso.
 Quando você vai a um jogo de futebol com seus amigos, 
vocês todos sentam-se em volta e dizem, “Olhem só isso...Ele chutou 
a bola para dentro das traves! Isso é um gol, não é? Maneiro! Ele fez 
um gol!”
  NÃO! Você não faz isso – você sabe qual é a meta.
 A noticia ruim sobre a inteligência social é que se você é um 
cara, a maioria das garotas terá mais do que você. A boa noticia é 
que é técnica de fácil aprendizagem; tudo o que é preciso é observar 
as outras pessoas interagindo e a confiar nas coisas que você perce-
ber ao observar. A maioria dos caras que eu conheço vêem muitas 
das mesmas coisas que as mulheres vêem, mas porque eles não têm 
uma clara estrutura para entrar, eles ignoram elas como falsas.

Qualidades de Pessoas Com Baixo Status

Elas procuram aprovação aceitação
Pessoas com baixo status social sofrem uma deficiência de validação. 
As vezes elas legitimamente não são reconhecidas como merecem, 
e sofrem de indisposição ou incapacidade para refazer; outras vezes 
é porque são neuróticas e de baixa-estima e nenhuma validação ja-
mais será o suficiente. Incapaz de validar a si mesmos, eles procuram 
aprovação e aceitação de outras pessoas.
Eles são voláteis e ansiosas
O mundo é um lugar assustador quando você não sabe o que vai 
acontecer e você não sabe se você vai estar apto a enfrentá-la, seja 
o que for. Pessoas sem confiança reagem a esse grande, terrível e as-
sustador desconhecido com um nível de ansiedade perpétua que é 
facilmente transmitida para os outros. Levados pela sua própria falta 
de ajuda e raiva, eles explodirão com raiva, ou formaram um medo 
desproporcional; de mulheres, de mudanças, etc.



Eles tentam comprar o que não ganham
Em termos de status social, isso é muito importante. Pessoas que não entendem como 
DHV vão tentar comprar aprovação. Na comunidade PU, isso é conhecido como su-
plicar. O que não aumenta seu status social ou faz de você desejado pelas mulheres. 
Se estiver claro que você está tentando comprar aprovação, você vai simplesmente 
perder valor. A reação de uma garota em relação a um homem ela não acha desejada 
suplicando por aprovação é sobre o mesmo que sua reação quando você para em um 
sinal vermelho e algum mendigo vai lavar seu pára-brisa por alguns trocados. Talvez 
você vá dar a ele uma moedinha, claro – mas o que faria se ele lhe pedisse por sexo? 
Você comeria ele?
 Acho que não.
Eles desdenham do que não podem ter
Pessoas com baixo status social desdenham do que não podem ter. Sem chances para 
atingir o que desejam, eles rejeitam preventivamente.
 Isso significa homens que odeiam mulheres gatas.
 Isso significa mulheres que odeiam homens gatos.
 Isso significa mulheres inativas que odeiam a idéia de que os 
 outros estão transando.
 Isso significa homens que odeiam homens confiantes e com
 petentes.
Eles NÃO são socialmente inteligentes
Pessoas com baixo status social não são socialmente inteligentes. Caso você tente e 
falhe ao usar kino, isso é você. Se você não consegue reconhecer um approach invita-
tion quando está bem na tua cara, isso é você. Se não sabe quando escalate, isso é 
você.

Transferência de Status

Esses são princípios genéricos de coisas que vão aumentar seu status social. Caso você 
não tenha nenhum em primeiro lugar, isso não funcionará, eu repito, não funcionará. 
Eles requerem uma fundação estável, pelo menos um mínimo de coolness. Sendo dito 
isso . . . Você ganha status quando:
Seu esforço é reconhecido e apreciado
Quando maior seu status social da pessoa que te aprecia, maior o status que você 
ganha. Essa é a chave. Pegue um marca-texto caso seja necessário. Lembre disso. 



Esse é o porquê que o social proof  funciona.
Não só isso; se você alcança um alto valor, mulheres vão arriscar a perder o valor 
para ganhar sua aprovação. Elas vão apostar. Elas vão te perseguir.
 Isso também é o porquê, nesses casos quando você DHV alguma merda 
de uma pobre HB7 até ela travar, de você dever qualificá-la. Caso você não a 
qualificar você está obviamente não reconhecendo nem apreciando o genuíno 
mérito dela – isso não é razão para uma pessoa tão legal quanto você ter um 
legítimo interesse nela. Você a está usando como uma boneca inflável que geme.
 Quanto maior seu valor, mais mulheres vão querer que você as reconheça 
e aprecie. Se você for um PUA suficientemente legal, mulheres vão tentar correr 
atrás de você para ter uma relação duradoura com você até mesmo quando ela 
estiver a procura de um LTR, somente pelo social proof  implícito que você provi-
dencia. Isso é um puro reflexo social. Direto ao ponto, é claro, elas iram andar 
com você.
Pessoas procuram sua aprovação
Quando as pessoas se qualificam a você, ou visivelmente tentam impressioná-
lo, elas estão sendo exageradamente esforçadas. Mas o que isso transmite para 
uma pessoa que sabe que a meta é que você tenha valor social. Vale a pena 
impressionar você; mais, a querer que você as olhe e goste delas, vale a pena 
perder status social para impressionar você.
Você emite naturalmente competência
Quando você DHV sem ser exagerado, você ganha pontos. Isso não é uma ciên-
cia, e você não deve precisar de explicações.
Você deixa as pessoas numa posição abaixo da sua
Existem, essencialmente, três maneiras de deixar as pessoas numa posição abaixo 
da sua; você pode dá-las a cenoura, dá-las o bastão, ou dá-las os dois simulta-
neamente.
 Para que qualquer um dos dois funcione, você deve ter o status social 
para apoiá-los. Isso não cria algo do nada; isso aumenta a divisão que já existe.
 É possível emitir maior valor do que outra pessoa sendo legal (gentil); 
caso elas procurem sua aprovação e você garante isso a eles, ou os chama de 
“bonitinhos” ou outros apelidos gentis, mas diminutivos, ou age – mais generi-
camente – numa maneira paternal. Também incluído aqui são conselhos genu-
inamente úteis, em moda ou comida ou paquera.



 É possível transmitir maior valor do que uma outra pessoa sendo cruel; 
você pode mostrar lhes seus defeitos ou seus comportamentos de baixo valor 
social facilmente. Tem um perigo aqui, de parecer esnobe porque você inveja. 
Inveja implica uncoolness.
 Finalmente, existem o comprimento insincero ou subto esnobe. Você  
AMOG um cara como se ele fosse um de seus melhores amigos, e na superfície 
está tudo em diversção, mas o valor dele diminui e o seu aumenta.  Também, 
caso você mande um neg em uma garota, o valor dela cai instantaneamente 
e porque mulheres são levadas a manter status social, ela vai imediatamente 
quero elevá-lo novamente. Não se trata de transar; o IDI, no caso, é puro valor.
Você IMPLICITAMENTE  transmite inteligência social
Implicitamente. Em outras palavras, você pensa como uma garota. Você faz con-
tato visual. Você AMOG- destroi. Você é parte da “Sociedade Secreta”.
 Agora irei rever tudo que eu disse até agora e falar o contrário; é possível 
emitir explicitamente sua inteligencia social e fazê-la funcionar . Use com cui-
dado. Esse é um território perigoso.  Se você não tiver valor para fazê-lo, você 
vai parecer um presunçoso perdedor.
 Caso alguma garota esteja claramente tentando qualificar se a você, ou 
transparentemente DHVando, ou até mesmo implorando sua atenção, você 
desqualificá-la das certa maneira, brincalhonamente: “Está tudo bem, você não 
precisa (fazer isso/ exagerar/o que for) para ter minha atenção. Viu?” Ai ponha o 
braço ao redor dela, abrace kino ela.
 Primeiramente um cara fez isso comigo, e isso me atingiu como uma 
bomba de instante sensualidade. Fazendo isso, você simultaneamente A) di-
minui o valor dela em relação ao seu, B) garante sua atenção de uma posição 
de poder, e C) mastra que você sabe a meta.
You screen
Se you screen pessoas que estão atraídas por você, você aumenta o seu valor 
relativo. Por isso que mulheres acreditam que nenhuma mulher jamais irá delib-
eradamente transar  com um cara que não é selvagemente atraente e tem um 
alto status. Mas nós sabemos que com certeza as mulheres transam de propósi-
to! Não como aquela HB8 que você pegou no fim de semana que trepou, sentiu 
e senteu no seu pau. Caso alguem correr atrás de você, o status dessa pessoa é 
menor do que o seu. É por isso que você fala, “Quer vim ver minha coleção de 
selos?” ou invéis de, “quer vim aqui e fazer sexo?”



 Elas estão acostumadas com o valor de rastreio. É importante 
para ela manter a ilusão de que ela não tinha a intenção de te ferrar, a 
fim de manter o seu valor social.
 Uma boa maneira de mostrar inteligência social é compreen-
dendo. É por essa razão que você deve reconhecer explicitamente que 
o processo de sedução é perigoso.
 Vou escrever um post sobre o mesmo, algum dia.

Quando você perde o status:

Você demonstra dependência
Quando você mostrar que está dependente dela, você perde o 
rosto. Demonstrando dependência, fica bem claro que você não 
está se divertindo, e a garota começa a ficar fria com você. Por 
quê? Por que você está dando valor á ela. Ela é o prêmio.
Você tenta comprar aprovação
Implorando. Você insinua que você não tem valor perante ela, 
não tem valor próprio, e precisa recorrer a presentes e agrados, 
tentando comprar aprovação dela. Mais se você está no coman-
do, por que iria se importar com o que ela pensa?
Your position is cemented as below someone
You are out-amog’d. You are treated in a diminutive way. Some 
chickgives you bad relationship advice and you eat it up without 
criticalthinking. This is all explained above, in the ‘gaining status’ 
section.
Perseguindo
Perseguição é um jogo de azar. A perseguição é agressiva. Pode 
acontecer, com certeza, mas perseguição permite que a outra pes-
soa, a pessoa de maior status, controle você. Elas escolhem,você 
não. Então largue de ser grudento! E fique no comando.



This is the follow-up post I promised in ‘Women Explained’ way back 
when.

 Meretrizes. A mulher vai evitar ser identificada como ‘mer-
etrizes’ a todo custo, porque estão na parte de baixo da camada 
social, onde os perdedores ficam.
Meretrizes no sentido tradicional da palavra são as mulheres cuja 
necessidade de validação é tão grande, que necessitam de elo-
gios, é o ego falando mais alto, elas querem ter valor social, e 
correm atrás disso, tentando preenchê-lo.
 Elas só pensam em si mesmas, e quando isso acontece 
elas fazem uma escada humana, pisam em homens e mulheres, 
como uma maneira de chegar ao topo da sociedade.
O que isso significa para um PUA?
Para um PUA, isso é ótimo. Porque ele vem trabalhando para seu 
crescimento social, e ele sabe como conseguiu.
 Não foi entregue pela cegonha, juntamente com um belo 
conjunto de mamas, coxas e botão bem proporcionado ao nariz, 
não, ele investiu tempo e suor e outros fluidos corporais, até fi-
car bom. Assim ele pode conquistar mulheres de uma forma que 
elas não estão preparadas para conseguir se controlar.
 Considere o seguinte: Quem está mais bem preparado 
para administrar dinheiro, um milionário ou um ganhador da 
loteria? O milionário! Por quê? Porque ele sabe o valor do seu 
dinheiro, e como investir para fazê-lo render.
 Para a maioria das mulheres, tudo isso é puro instinto.

PRODUZINDO PROVA SOCIAL ( SOCIAL PROOF )



O princípio básico.
 Anti-Slut Defesa, ou ASD, é um sistema de reflexos sociais 
saudáveis.
 Mais especificamente, ASD é uma calculadora que avalia consci-
entemente situações sociais em termos de perda líquida ou ganho líqui-
do.
Reflexos sociais saudáveis
Reflexos sociais saudáveis existem para preservar as seguintes caracter-
ísticas:
 Auto-conceito
 Status Social
 Estado emocional

As regras da sociedade
 Você pretende dormir com ela de uma forma fora do socialmente 
 aceito capaz norma.
 Ela concorda em ir junto com ele
 Você não tem de declarar as suas intenções em voz alta. Ela não 
tem que declarar a sua aceitação em voz alta. Mas cada uma destas idé-
ias deve atingir um certo limite de massa crítica e obviedade.
Será que ela parecia houver falha nesta lógica? Algo, talvez, que não é 
coberta pela ASD condições?
 Se o seu primeiro pensamento foi: “Não diria que ela não pode 
realmente dormir com você”, você está totalmente no alvo. O sexo é di-
vertido e totalmente necessário para a sobrevivência da raça humana, e 
assim por convenção social não pode excluir-la completamente.
 Assim, há uma saída de emergência sobre a ASD condições:

Negação plausível

Se uma destas condições, nem o outro, pode não ser verdade certa, ou 
seja, se não há dúvida plausível de uma compreensão mútua de que você 
e ela vão transar, você terá que aplicar um Plausível Fucking de Negação.



Inteligência Social
Para tocar novamente na questão dos diretos e indiretos.
 Meninas são socialmente inteligentes.
 Na verdade, caras inteligentes estão socialmente, mas tam-
bém, como regra geral, falta-lhes a confiança e a ênfase que as me-
ninas têm sobre esse tipo de conscientização.
Inteligência social é uma espécie de termo impróprio, embora ra-
cional, cálculos estão em uso na sociedade das pessoas inteligentes, 
estas são rápidas e complexas e bem abaixo do nível do pensamento 
consciente. Uma boa analogia pode ser que os cálculos, por exem-
plo, permitam que você determine uma trajetória do objeto de vôo 
baseada em ligeira diferença no campo da percepção de seus olhos: 
as pessoas não vão perguntar para explicá-las, o que é bom, porque 
provavelmente você não pode.
 Assim. Ela está consciente dos sinais de seu interesse, mas 
esta é uma conscientização de que flutuadores abaixo do nível do 
pensamento consciente, mas nunca compreendi realmente. Tal como 
os seus olhos vêem coisas, as coisas da inteligência social não são 
absolutas e invioladas, mas ainda, talvez, porque percepção social 
não seja tão reconhecido e respeitado como a percepção física.
 Sua consciência é sua intenção, você deve ser direto e fazer 
todo certo, flutuando em algum lugar abaixo do nível de consciência 
do pensamento.
 Nas suas relações sexuais, tenha em mente uma posição de 
conforto emocional e social.
Isso é o que define Negação Fucking Plausível. O que acontece?
Em todos os níveis, exceto o mais básico, nada acontece aqui, não, 
você é apenas um cara muito legal que ela pretende gastar todo 
seu tempo com você, cada vez querendo mais proximidade, até que 
de repente: Oh, Deus! A minha língua ta na boca dela? E assim por 
diante.
 Isto só pode ser comunicado pelo corpo dela, nunca falaram 
abertamente, porque em todos os níveis, deve ser mantida plausível 
negação ou a totalidade de sistema de arromba.



Plausível negação
Existe um número limitado de situações em que a negação pode ser 
Plausível, praticamente definidos da seguinte forma:
Ela não vai deixar você dormir com ela.
Ela criou a sua falta de vontade. Ou então, ela joga um comentário so-
bre o namorado dela, meados de conversa. Ou outra coisa qualquer. 
São os chamados Shit-Testes.
Você não está tentando dormir com ela.
Abridor indireto. Você cria a negação plausível sem intenções. Ela 
pode relaxar um pouco. Você está no presente com ela. Você está 
ajudando a fazer sexo de baixo risco, um passo de cada vez.
Ela vai deixar você dormir com ela, mas na forma socialmente 
aceitável.
Não existe uma perda líquida em ser visto com você ou ter relações 
sexuais com você, desde que as condições ASD não sejam violadas. 
Existe ainda algum tipo de ganho líquido.
 Isto é o que vê se você é legal, mas se você estragou sua 
negação, se tornará impossível ela manter a dela. Ou se você é um 
“cara legal”, e você não sabe como criar negação, tenho algumas di-
cas: Jantar, Filme e Terceiro encontro.
Deixá-lo dormir com ela é uma vitória líquida.
Um pouco problemático. Normalmente isto envolve um de dois 
cenários:

Validação líquida - ganhar:
 Ela se sente solitária! Ela se sente feia! Você cria dúvida na 
cabeça dela!
 E ela continua atraente? Sua validação é seu teste decisivo.



Status net win:
Somewhat less risky, I would nevertheless not describe this as a goal to be 
counted on so much as an eventuality you should relax and enjoy if and 
when it happens.
 You are so socially valuable that she will—nay, must—have you. Your 
monstrous social net win is worth a little rainbow-chasing to get.
 What’s a little sex between friends? I say not to worry about this 
mostly because, while it’s not out of the average student’s reach, by the 
time you are able to achieve this level of social value you will—barring freak 
accidents— already be in the habit of maintaining some kind of plausible 
deniability, on her end or yours.
 Irregardless, this will not work if you don’t qualify, because her re-
ceiving social value from you is dependent on you recognizing her worth; 
moreover, she will probably try to make you her boyfriend. “Wecould-
beapower couple” appeals to this instinct. That or you’re a rockstar, or some-
thing.

Você é a presa dela
Isso é possível, através de desinteresse ativo e anulação de frame, para criar 
uma situação em que a garota está te caçando; sob essas circunstâncias 
muitos de seus reflexos sociais “normais” são simplificados e anulados pela 
mistura Alice-no-Pais-das-Maravilhas da situação. Infelizmente, logo que 
você deixa ela “guiar” você e escalar, o piso e o teto são acertados e a situa-
ção pode entrar em “Código vermelho! O que eu estou fazendo?” mas - eu 
entendo - há formas de barrar isso. Pergunte a um PUA.
 Ela vai deixar você dormir com ela por que está tudo certo hoje 
à noite.
 Sob circunstâncias selecionadas, as condições ASD podem ser anu-
ladas. Qualquer situação em que você escuta uma garota descrever com os 
termos “Isso não conta” vai nessa categoria.
 Os exemplos incluem:

 Ela terminou com seu namorado
 O namorado dela terminou com ela
 Ela é um groupie



 Faz um ano que ela não transa
 Ela está atrás de suas namoradas em experiência
 Você é gay
 Ela está “bêbada”
 O gancho está com outra garota
 Etcetera. Isso é o “Parceiro Bobo”

Divergência e correção

A natureza da atração
 As mulheres não ficam necessariamente vigilantes sobre sua atração como 
uma coisa sexual, por que a atração das mulheres pode ser sublimada abaixo 
do nível de cuidado cônscio a fim de que o sistema de negação plausível tenha 
qualquer pedido para estabelecer um fim. Quando uma mulher está atraída por 
você, ela sente isso como uma fascinação - até como uma compulsão - que não 
envolve qualquer sentimento direto de sexo; isto não quer dizer que isto não tem a 
ver com sexo, ou que ela não quer sexo, significa simplesmente que a necessidade 
prática requer que ela encha as subcorrentes da sexualidade abaixo do nível do 
pensamento consciente.
 O comum e errôneo conceito masculino de que mulheres não querem sexo 
é um resultado de os homens caírem nas mentiras que as mulheres lhes contam.
Pontos de massa crítica
Então você está jogando com alguma garota. Seu jogo de atração está ligado 
100%, você tem isso - o que quer que “isso” seja -, você é tão quente que os drinks 
evaporam quando você caminha perto deles. Você está fazendo o tipo quente, 
coisas sujas dentro da mente dela que ela gostaria de estar fazendo fora de seu 
corpo.
 O que acontece?
 Pressão. Dissonância. Urros surgem da superfície de sua mente subconsci-
ente, da escura arena animal da carência e ela está desesperada. Por sexo. Com 
você. E ainda esses urros não podem aceitavelmente envolver sexo. Então o que 
ela quer?
 Ela quer ficar mais próxima de você. E então ela quer ficar ainda mais próx-
ima. E ela quer que você preste atenção nela. E ela quer que você a toque.



 E ainda, como esse momento de cumplicidade se constrói, ela pres-
siona. Por que todo passo mais próximo de você, toda escalação, é uma sub-
comunicação de que ela aceitou sua intenção de dormir com ela.
 Diante aos teus olhos, se você escavar todo o Freudian shtick, você 
está assistindo à luta de superego versus id.
 O alarme ASD se desliga. As luzes vermelhas piscam. Seu sistema - 
o sistema que equilibra líquidos ganho contra perda líquida - está desbal-
anceado.
 Ela racionaliza o máximo que ela pode e ainda toca em um ponto 
onde a subcomunicação de que as condições ASD estão sendo violadas ac-
erta a massa crítica.
 E então?
 Bem, é hora de corrigir o curso

Pontos de Correção: testes de congruência
Se uma situação social parece estar saindo de seu controle, dentro de um ter-
ritório que não é coberto por qualquer contingência na lista acima mas por 
alguma razão ela não tem vontade de ejetar, a garota pode tomar medidas 
corretivas para manter negações plausíveis:
 Em outras palavras, testes de congruência.
 A natureza real dos testes de congruência em questão depende de 
fatores sociais muito numerosos e complexos para serem explicados, assu-
mindo que eu poderia explicar, mas pode ser algo dentro das linhas que se 
seguem:
 “Então meu namorado diz que... bla bla bla”
 “Eu sei o que você está fazendo”
 “Eu não vou dormir com você”
 “Você é um jogador?”
 Et cetera. Et cetera.
 O que você tem que entender, como um jogador, é que esses testes 
de congruência não tem nada a ver com você. Eles são puramente um barô-
metro das forças que trabalham dentro da mente dela; como uma chaleira 
assobiando e soltando fumaça, eles são produto de um processo natural.
 Ela está seguindo passos - passos sociais reflexivos - para manter o 
equilíbrio interno. Isso envolve manter negações plausíveis por subcomuni-



cações (ou estados definitivos, se você tiver jogado fora esse mal 
dela) que uma ou duas das condições ASD não são reais; ela está 
ciente de suas intenções, ela não vai para foder com você, ou o que 
você tem.
 Pode parecer que ela está fazendo algum tipo de declaração 
direta ou indireta se ela vai fazer sexo com você, mas na verdade o 
que ela está dizendo é “Eu sou uma mulher e meu sistema está fora 
de funcionamento) e dizendo isso - indicando a você que eu não tenho 
intenções inaceitáveis 0 eu me sentirei melhor.”
 A razão para você cair nos testes de congruência é por que 
quando você tenta debater com elas “racionalmente” como se elas 
tivessem um esforço de comunicação e não uma capacidade emo-
cional corretiva, você acende um grande neon sobre sua cabeça que 
diz “EU NÃO SEI A PONTUAÇÃO”.
 Repentinamente, isso já não é uma conspiração de silêncio 
entre você e a garota. Ao invés de um cara socialmente inteligente, 
você é algum idiota que conseguiu entrar num clube por acidental-
mente acertar a palavra secreta.
 Não seja esse cara.
 Ao contrário, faça disso uma conspiração; uma conspiração 
entre você e sua garota. Esconda-a de suas inibições, e suas recom-
pensas serão quentes e numerosas. Seja o homem. Ela não vai ser.

AMOGS (Macho Alpha do Grupo)

Se você quer ocupar um dos caras do set, tente usar o “eu juro 
que eu te conheço da TV”. A forma mais fácil de abrir um cara e 
manter ele ocupado é mentir que você o reconhece da TV de al-
gum programa e continuar dizendo para que ele confesse qual 
o programa. Prometa a ele que você não é um fã pegajoso, mas 
que você apenas quer saber. Então continue fazendo perguntas 
lógicas como “de onde você é”, “ você ia na escola”, “o que você 
faz”, etc.



Inocule as garotas do set falando sobre como caras perdedores vão 
chegar com típicas tentativas de xaveco. Faça as garotas imaginarem 
como um exercício sobre essas tentativas. Quando um cara entrar, 
ele vai jogar com esses clichês e as garotas vão começar a rir dele.
É melhor ser amigo dos caras. Hostilidade não é necessária para se 
ser dominante.
Aplique negs nas garotas, assim ele não vai se sentir ameaçado com 
sua presença.
Seja amigavelmente autoritário com ele. Mostre-o mágicas legais 
como um “truque com mãos”. Como se você oferecesse valor a ele.
Recompense-o por seus talentos. Se você diz que ele é legal, então 
você é a autoridade que está concedendo o título de legal a ele. 
Ocasionalmente, use desacordos para manter o frame de dominân-
cia e para adicionar credibilidade aos apoios que você dá.
Não viole normas sociais. Não abra de forma rude ou reativa, isso 
vai apenas abaixar seu próprio valor. Ao invés disso, mantenha-se 
cool e jogue uma isca para ele cair dentro da armadilha. Sempre 
pareça positivo, alegre, inafetável. Não seja sugado para dentro de 
uma vibe negativa ou você perde.
Empurre as garotas como se elas estivessem incomodando (mas faça 
isso de uma forma divertida, como se você estivesse atormentando 
elas, não de uma forma fria). Elas vão pular em cima de você.
Toque-o, para mostrar dominância.
Fale mais alto que ele. As garotas olham para o barulho mais alto. 
Quando as garotas estão olhando para você e ignorando ele, ele se 
sente diminuído e sai fora.
Use a Linguagem Corporal para reduzir o poder dele. Por exemplo, 
não o encare com seu corpo, mas faça-o encarar você com o corpo 
dele. Também use sub-reações - como quando você diz algo para 
ele, olha para longe e continua falando. Como ele continua a olhar 
para você enquanto você olha longe, o valor dele diminui. Olhe de 
volta algumas vezes e seja amigável, para se preservar de possíveis 
negações plausíveis.
Pegue as mãos de seu alvo, como se você fosse mostrar algo cool 
para ela (talvez um passo de dança, ou o teste de kino, etc) e quan-
do você fizer isso, gire-a, gire-a, então as costas dela estarão viradas



para o AMOG. Agora ela não pode vê-lo, ela está focada em você, e 
ele sente como se ela estivesse virado as costas para ele. Ele pode sen-
tir seu valor caindo, ao longo do tempo em que te vigia. É muito mais 
doloroso para ele quando ele sente que a garota está na sua.
Ignore-o. Esqueça a seqüência e presença dele. Mantenha-se na sua 
própria seqüência e continue falando. Use o controle de frame.
Se ele reage a você enquanto você o ignora, ele está destruído e, en-
trementes, as garotas vão sentir atração massiva por você. *
Em outras palavras, menos é mais. Quanto mais palavras você usa 
para amogá-lo, ou mais atenção que você dá a ele durante o pro-
cesso, mais poder você está cedendo a ele. Então lhe dê o mínimo 
de atenção possível, encare o menor tempo possível, use a menor 
quantidade possível de palavras necessárias. Uma vez que você der-
ruba uma manobra AMOG, mediatamente dê-lhe as costas e mova-se 
para outro tópico.
Quando você está dizendo algo engraçado, que é suficientemente di-
vertido, todo mundo ri e assim o frame é implicitamente aceito pelo 
grupo. O humor é vital para o controle de frame por que ele reforça 
seus frames.
Substitua os tópicos dele sempre que você quiser. Use também tópi-
cos que não tem relação alguma. Também use negs como “Ele é sem-
pre assim” e “Você pode vesti-lo... mas você não pode levá-lo para 
lugar algum...”
Rotule-o. Sr. Amigável. Capitão Sensitivo. Herói. Chefe. Cara. Etc. Tenha 
certeza que você não vai fazer isso como uma “sacudida”, ou as pes-
soas vão pensar que você é um violador. Se preserve de negações 
plausíveis.
Pergunte se ele está cansado, ou doente, ou se precisa de ajuda, etc. 
Você: “Você tá legal, cara? Você parece cansado.” Ele: “Não estou 
cansado, eu estou bem”. (Agora ele está se explicando para você).
Faça parecer que ele está se esforçando. Ele está se explicando muito, 
ou sendo muito técnico, ou muito profundo, ou muito interessado, 
etc. Diga “Você está viajando sobre o que?” ou “Hei, cara, nós estamos 
nos divertindo, seja você mesmo, aqui, beba um drink. Você vai gostar.” 
Seja amigável quando você diz isso.

Os caras do RSD popularizaram 
o uso de AMOGAR como uma 
forma rápida de gerar atração.



Ponha um frame nas táticas amog dele, então as táticas dele não vão 
funcionar por que ele joga dentro de seu frame. Por exemplo, se ele te 
toca, diga que você não é gay. Se ele diz que ele também não é gay, diga 
“Você não tem que se explicar para mim, cara.” (Como se ele estivesse 
tentando te impressionar.)
Logo que ele tenta desmentir ou explicar isso, diga “não gaste tanta 
energia com isso, cara” ou “ok, cara, nós sabemos que você é legal” - em 
outras palavras, faça com que ele parece tentando se explicar e que você 
está dizendo para ele não se preocupar tanto com isso. Então ele diz, 
“Mas eu não me importo” e você diz, “Cara, tudo bem, se acalme, isto não 
é grande coisa”. Continue com o frame de que ele se preocupa muito. 
Quando mais ele é reativo, mais fundo ele cava seu próprio buraco.
Qualquer tipo de presunção negativa. “Quantos anos você tinha quando 
sua mãe parou de te vestir?” - “Você sempre para olhar aquela garota? Eu 
sei que ela era inteligente, mas eu não  me importo com o que as pessoas 
dizem sobre seu peso.” - “Hei, cara, sua mulher e seus filhos te chamaram, 
eles querem saber quando você vai voltar.” - “Eu não me importo com o 
que ele dizem... cara, você é um sujeito legal, nunca deixe ninguém dizer 
o contrário.”
Seja absurdo. “Oh... OH-KAY... tudo bem,” (mãos no ar, falando como se 
você estive muuuuuuuuuuuito sério).
Nunca termine suas sentenças, como se isso não fosse importante o su-
ficiente para você. Em sua própria realidade, não reaja à realidade dele.
Pergunte se ele tem muitas garotas, ou se ele tem namorada. Use a 
camisa dele ou seus músculos “Cara, você deve arranjar muitas garotas 
com essa camisa”. Agora ele vai concordar, nesse caso você ri dizendo 
que ele deixou sua namorada em casa para tentar comer mais garotas. 
Ou se ele não concordar, nesse caso você diz “Não se preocupe, cara, 
algum dia isso vai acontecer com você, seja você mesmo.”
Pegue a garota e leve-a para outro lugar. Conforme você aumenta a 
buyer temperature dela, ela vai aproveitar e esquecer o que aconteceu. 
Agora você tem ela isolada e você pode iniciar uma nova vibe a partir 
dai.
Se ele me toca, eu o rotulo, como se eu achasse que ele é gay. Agora, 
quando ele me toca, ele entra no frame. Um outro exemplo: quando 
ele diz algo para mostrar seu valor, seu frame é que ele está tentando 
te impressionar. Agora toda vez que ele usar DHVs, vai parecer que ele



está forçando a barra. Ele tenta mostrar dominância dando conselhos. Eu 
respondo dizendo “Cara, você tem algumas idéias ótimas. Deixe-me falar o 
que você precisa fazer sobre a questão xyz. Seu delivey está todo errado...” 
Agora é você quem está aconselhando ele.

Nossas emoções desenvolveram um sistema por avaliar valores rel-
ativos, e por priorizar interações e alinhamentos baseados nessas 
avaliações.
 Valor relativo é percebido intuitivamente, é emocional.Meu 
cérebro tem calculado minha percepção de meu próprio valor, minha 
percepção do valor do alvo e então eu sinto uma emoção (ou não) 
baseada na minha percepção de valor relativo.Como novas percep-
ções se infiltram, atualizações constantes são feitas pela minha “cal-
culadora de valor relativo” .Como mudanças ocorrem nos níveis de 
valor relativo, novas emoções são geradas para me notificar – Eu 
sinto essas intuitivamente.
 Emoções também estão propensas a manipulação descarada.
 Então realmente, “valor” é várias cousas diferentes.

NOTAS SOBRE ATRAÇÃO

“Valor” poderia significar o valor atual de alguém, que não 
pode ser conhecido no momento.Valor atual de uma pessoa é 
a atual  inteligência, saúde, status, recursos, saúde emocional, 
alinhamentos sociais e assim por diante.Essa forma de valor é 
real e tem muita influência, ainda sim não pode ser facilmente 
conhecida. Somente percebida com mais ou menos precisão 
por meio de insinuações sociais.
“Valor” também poderia significar valor relativo. Cada pessoa 
tem uma intuição para com os outros.Essa intuição, chamada 
de valor relativo, é o que as pessoas comumente usam do val-
or atual para fazer juízo de valores.Valor relativo é a informa-
ção que nós temos que passar. Enquanto não posso ver o valor 
atual de uma pessoa, ainda posso sentir a presença desses 
valores baseada nas minhas respostas emocionais – que tam-
bém revelam algo sobre mim, sobre minhas percepções de 
nosso valor relativo, e minhas emoções.
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“Valor” ” também poderia significar os indicadores específicos 
que provocam a sobrevivência e replicações das emoções em 
outras pessoas.Essas são insinuações nós sinalizamos, frequent-
emente sem percebe-las, distorcendo e modelando a manei-
ra que os outros percebem nosso valor relativo para com eles 
mesmos. O jogo nos permite explorar esses mecanismos para 
distorcer percepções e vibrar armações e emoções através de 
um projeto consciente.Nossas táticas e jogadas se desenvolv-
eram baseadas em experimentações, conhecimento, dedução e 
prática, em vez de por acidente e com certeza sem ignorância.
“Valor” também se refere as emoções deles, como também al-
guma forma de simulação emocional prazerosa, incluindo uma 
variedade de diferentes sentimentos, não restritos unicamente 
a atração. Estimulação sensorial e intelectual também são for-
mas de valor sempre que eles estimulam bons sentimentos e 
emoções. “Sendo diferente” pode ser esse tipo de valor emo-
cional. Boas conversações podem ser esse tipo de valor. Etc.
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 Porque é “barato” uma DVI? Recursos e compromissos.Recur-
sos e compromissos. Recursos e compromissos. Essa é a resposta 
para o enigma das eras.
 Nós indicamos valor fisicamente, através do nosso com-
portamento e socialmente. Aqui está uma livre categorização das 
várias insinuações que são conhecidas por serem efetivas.

Física
 a. Altura
 b. Boa aparência (proporção das características, razão de 
 ouro, e simetria bilateral)
 c. Corpo atlético

Comportamental
 a. Dominância
     1.  YIN – Sendo não reativo, dar um sentimento de segu
          rança e conforto
     2. YANG – Vencedor, líder, aventureiro(“ele é MALUCO”),  
         dar uma sensação de excitação e paixão
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 b. Emoções saudáveis (assim chamado de botão da boa 
     vontade para impressionar)
     1. Protetor daqueles que ama
     2. Segurança e [sensação de macho dominante do 
     lugar]
     3. Ambição e motivação
     4. Positividade, diversão, e atitudes descontraídas
     5. Aventureiro, aquele que curte adrenalina
     6. Gentileza
 c. Saúde mental
     1.Carisma e humor
     2. Expressão artística
     3.Inteligência social
     4.Similaridade
 d. Recursos
 1. Exibições de recursos são atos comuns dos machos no 
     reino animal. Seleção baseada nos recursos é um cli-
     chê das fêmeas no reino animal assim como na socie-
     dade humana.

Social
 a. Pessoas que reagem a você 
     1. Pré- seleção ( mulheres reagem a você)
 b. Alinhamentos ( popularidade)
 c. Fama
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 Também existem possíveis combinações. Por exemplo, o 
“Líder dos Homens”, o botão da atração é atualmente uma combina-
ção de dominância e popularidade. 

Atração não é uma escolha
Mulheres sentem atração quando detectam essas insinu-
ações: Algum indicador de recursos, indicadores de saúde 
física e beleza, comportamento seguro, indicadores de 
saúde emocional, indicadores de status social e conexões, 
e indicadores de inteligência ( existem muitas formas de in-
teligência incluindo intuição social, criatividade artística, habili-
dades proféticas, deduções lógicas, etc.)



A maneira como você se apresenta:
 Boa aparência
 • Características simétricas
 • Características aproximadamente mais alinhadas com a 
 moda.
 Altura
 Forma atlética (treine em uma academia – isso realmente da 
 resultados)
A maneira que você age
 Sendo não reativo e expressando YIN
 • IDDs (indicadores de desinteresse)_ a pessoa que reage me
   nos tem maior valor
 • Negs_ se desqualificando, sem insultar, como um conveni
   ente admirador
Manter os cortejos e expressar a energia YANG 
 • Dominância e controle dos planos
 • Estimulação emocional
 • Use descrições sensoriais e emocionais em vez de descrições 
   lógicas e por meio de fatos
   • Humor 
  • Leve-a ao absurdo
  • Use analogias engraçadas
  • Impressione baseado nos princípios abaixo
 
 Inteligência social ( bom senso de moda, intuição social)
 Algum outro indicador de interesse que inclua o humor
 Saúde física indicada através do comportamento. Tendo um 
 “spring in your step” é a maneira que muitos animais inclu
 indo pessoas indicam saúde física através do seu comporta-
 mento

 interruptor de emoções saudáveis da atração)
 Saúde emocional indicada através do comportamento ( o 



 • Gentileza – Não mostre isso cedo demais. Certifique- se em 
 mostrar força primeiro. Somente então sua gentileza é digna 
 de alguma coisa. Sentir simpatia e mostrar compaixão é tam
 bém um sinal de gentileza
 • Entrega Genuína – Mulheres não gostam quando homens 
 são grosseiros com garçons por que esses sinais de gentileza 
 do seu comportamento em relação a ela não são genuínos, 
 deve ser uma mentira, porque sua verdadeira atitude foi reve-
 lada em relação ao garçom. Esse tipo de comportamento 
 destrói a credibilidade emocional
 • Protetor Daqueles Que Ama – Mulheres são atraídas por 
 homens que as façam sentir protegidas. A tecla para ativar es
 sas emoções é o comportamento protetor, não seu intelecto. 
 ”Quando vejo um cara pegando minha sobrinha, eu simples
 mente sinto essa emoção preencher todo o meu corpo, e an
 tes que eu perceba, eu estava correndo atrás dele...eu sei...eu 
 amo aquela garotinha...muito mesmo...”    
 • Provedor Aqueles Que Ama – Mulheres são atraídas por 
 homens que as façam sentir bem providas, embora mulheres 
 são definitivamente mais atraídas por indicadores de recurso, 
 esses recursos não fazem a ela nenhum bem, a não ser que 
 ela possa sentir relativamente certa que ela terá o acesso 
 e segurança a respeito desses recursos. A chave para ativar 
 essas emoções é o seu comportamento provedor.
      • Dando a ela comida pra comer
      • Tendo um lugar bem armazenado
 • Ambição – Uma preferência por essa característica emocio-
 nal também ajudou mulheres ancestrais a selecionar mais 
 precisamente homens com recursos
A Maneira Com Que Os Outros Reagem a Você
     Atenção/ Prova Social ( um monte de pessoas te dão atenção)
     Alinhamentos Sociais (tendo alinhamentos com muitas pessoas)
     Pré-Seleção – Outras mulheres demonstram interesse em você 

     A cheve aqui é que as suas emoções fazem isso!!!



 • Leve isso, como com outra DVSs, ou por demonstração ou 
 por comunicação verbal
     Proximidade – quando garotas ficam próximas de você ou a 
     sua volta
     Líder da Tribo – Líder dos homens – Alinhamentos Sociais
 • Onde os homens vão a mulher o seguirá
 • Manter o cortejo em um grupo é a primeira demonstração 
 de valor nas Artes Venusianas

DVS spikes
Demonstrando diretamente os vários ativadores de atração. Como 

apresentando. Essa é uma demonstração direta de pré-seleção 
para o resto do bar.
Contraste isso com Integrar DVSs nas suas histórias por meio de 
subcomunicação. Por exemplo, contando uma história que inclua 
DVHs spikes como um detalhe acidental onde alguma garota te 
dava IDIs

NOTAS SOBRE CONEXÃO

Conforto e confiança
 Você tem que construir conforto suficiente antes de uma es
 calação sexual, ou você causará um remorso de compra.
    Regra das sete horas
    Mudanças de local
 CHAVE: quando você atinge o limite do conforto dela (ini-
cio da complacência), e ela resiste, então você recua sem reação, e 
então você escala de novo, isso CRIA CONFORTO E CONFIANÇA e te 
capacita a continuar empurrando o limite mais e mais longe.
 Agora ela pode CONFIAR que você recuará quando ela re-
sistir, que a faz sentir segura, e agora ela pode confiar que você não 
se abala perante isso, mas em vez disso você será positivo sobre isso 
e não existirão emoções negativas,

rodeado de mulheres perto de você. Ou caminhando. Ou se 



e agora ela pode CONFIAR que você FARÁ SEU PAPEL e a ESCALARÁ 
NOVAMENTE. Cada hora que ela resistir e você recuar sem reação, 
então a escalando de novo, você cria nela mais sentimentos de con-
fiança, mais sentimentos de segurança, mais sentimentos de atração, 
etc.
 Então agora ela pode relaxar e permitir mais escalação porque 
ela sabe que será bom.
 Esse entendimento é mais preciso e específico do que a reg-
ra das sete horas.Isso permitirá acelerar enormemente o tempo de 
sedução.

Conexão
Similaridade/ Coisas em comum
 Use da discordância para ganhar credibilidade
 • Discordando muito
 • Em contraste ao anterior, concordando muito parece que 
 está querendo aprovação dela a qualquer custo
 Deixe que ELA encontre coisas em comum entre vocês en
 quanto você fala do que te diverte 
 Jogos Musicais/ Qualquer jogo
Vulnerabilidade 
 Use DVSs como “vulnerabilidades” – Esse elemento de meio 
 de jogo é atualmente apenas para o dispositivo de saúde 
 emocional da atração
 • Pré-Seleção – insegurança e garotas te rodeando
 • “Minha irmãzinha caiu da escada” história
 • Minha história de Natal
 Regressão à infância
 • História do primeiro beijo



-Histórias Embaraçosas. As “Confissões de Cosmo” da revista

Cosmopolitan é uma grande fonte desses contos rápidos, engraça-

dos e embaraçosos.

-Conspiração

-Bouncing (Levar a garota para uma outra área dentro ou fora da

boate.)

-Participar de uma trama com a garota.

-Piadas Internas

-Interpretar olhares (uma espécie de código. Quando um de vocês

dá aquela olhada para o outro e sabe exatamente que estão

pensando na mesma coisa)

-Apelidos

-Cochichar (de preferência na fase de conspiração)

-Isolar para uma conversa conspirativa, em particular (o motivo é

irrelevante) (se isso for feito de uma forma óbvia, de modo que

outras pessoas percebam, então o efeito é arruinado e todos irão

se sentir estranhamente deslocados.)

-Pessoas assistindo - jogo: Casamento, Assassinato ou Transa

-Compreensão

-Esta é uma verificação de emoção para o botão de similaridade.

-Ela deve se sentir que você a vê como ela realmente é:

Isso significa você ver as coisas boas e bonitas sobre ela da forma

como ela também se vê, e não só os peitos e a bunda dela. Este é

um velho truque de “Como Fazer Amigos e Influenciar pessoas”. . .

Se você valorizar as pessoas pelas coisas que elas realmente dão

valor, elas vão se apaixonar por você e assinar suas preces.

Isso também significa que você vê coisas ruins, ou estúpidas

sobre ela, mas, ainda assim, aceita ela de qualquer maneira.

-Leitura Fria

Uma forma de arte psicológica empregada pelos leitores de mãos

para criar a impressão de poderes psíquicos.
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 A leitura fria é realizada a partir de generalizações 
baseadas em

idade e sexo. As pessoas querem acreditar que tais leituras
realmente são verdade, por isso, tendem a dar mais credibil-

idade para leituras corretas, e até perdoar quando certas 
deduções estão erradas ou “não parecem” certas.
 A leitura fria é realizada usando uma linguagem vaga. 
As pessoas preenchem as lacunas, imaginando si mesmas, 
usando as informações que você não têm acesso. Isto 
torna mais real em suas mentes.
 Leitura fria é realizada através do uso de enredos lison-
jeantes, para que a pessoa queira estar nele, e deseje que 
as coisas que você está dizendo sejam verdade.
 A prática da leitura fria vai realmente resultar em elevada 
habilidades de intuição e entendimento. Pessoas que são 
naturalmente boas nisso podem realmente acreditar que 
são psíquicos devido a isso.
 Técnicas. Desenho de Contraste. Você é assim no interior, 
mas

desta forma por fora. Às vezes você está assim, mas às 
vezes

você faz aquilo. As pessoas presumem que você está XvZ, 
mas secretamente você está mais para ABC.
 Sabe, você tem uma cara boa, menina, mas de vez em 
quando você

dá uma de minina má. Às vezes você pode ser uma 
megerinha.
 Sabe HB, externamente, você age toda firme, forte e 
independente, mas eu sei que no fundo você é apenas 
uma garotinha.
 Sabe, eu aposto que quando alguém diz algo, você 
parece indiferente com todos e não afetada, mas realmente 
você pensa sobre aquilo toda o caminho de casa
 Sabe, você parece uma menina tímida, mas eu aposto 
que de vez em quando você diz algo tão louco que as 
pessoas se chocam e até engasgam.
 Eu gosto de como seu nariz torce quando você fala.
 Eu gosto de como você aperta os olhos quando você ri 
muito.
 Eu posso dizer que você dá tudo de si quando algo é
importante para você.
 Você é segura de si, posso dizer que seus amigos
diriam que você é leal.
 Muito complicada e um saco, às vezes.
 Amigos diriam que você é carinhosa e cuidadosa.
 Eu aposto que você tem um monte de amigos homens.
Vocês parecem confortáveis com vocês mesmas, fácil de
aproximar.

Identidade
 Rotina base - onde você começou no passado, levando
a onde você está hoje (assim ela pode se relacionar),
levando para o que você planeja ser no futuro.



Eu posso dizer que você dá tudo de si quando algo é importante
para você.

Você é segura de si, posso dizer que seus amigos diriam que você
é leal.

Muito complicada e um saco, às vezes.

Amigos diriam que você é carinhosa e cuidadosa.

Eu aposto que você tem um monte de amigos homens. Vocês
parecem confortáveis com vocês mesmas, fácil de aproximar.

Identidade

• Rotina base - onde você começou no passado, levando a 
onde você está hoje (assim ela pode se relacionar), levando 
para o que você planeja ser no futuro.

• Sem uma rotina para levar as pessoas através da experiência, 
ajudando eles a se relacionar com você, apenas dizendo que 
você é mágico, realmente pode apenas criar distância entre 
vocês dois. Conduza-os pela experiência. 

• O que devo fazer? Quando eu era jovem eu queria ser mági-
co. 

• Contar a história do meu primeiro show de mágica de 
aniversario e como o dinheiro foi usado para ver um show 
do Copperfield. (5 minutos.) 

• contar a história do tanto que o meu maior público me as-
sustou e como eu fui lá e arrasei. (Entre realmente no medo 
de tudo isso). (3 minutos.)

• informar sobre a minha primeira experiência na TV. (2 
minutos.) 

• contar a ela sobre se mudar para Hollywood e por quê. (esse 
já é 

vulnerabilidade na fase C & T). 
•dizer o que está agora nos meus planos (possivelmente 

apresentar um reality show, o livro que estou escrevendo, 
seminários sobre vários temas, tais como dinâmica social, a 
construção de riqueza). (3 minutos.) 
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Dizer a ela o que eu estou pensando em fazer no futuro (conceitos
de ilusão, truques publicitários, etc.) (5 minutos.)
-Tenha rotinas para responder a perguntas comuns como “de onde
você é?”
-O negócio é que sua identidade, qualquer que seja, é DEMAIS, e te
levará a grandes coisas, e naturalmente inclui pré-seleção, líder dos
homens, protetor dos que ama, etc. Você não quer a identidade de
um “motorista de caminhão”.
-Ambição e Industrialidade / Paixão / Emoção leva a Ação e Emoções
são SAUDÁVEIS.
-Emoções e Ações são GENUÍNAS, não FORÇADAS. Isso te dá credibil-
idade nas horas em que você a qualifica.
-Seu círculo social.
-Seu estereótipo.
-Seu avatar.
-Pegue o hábito de ir ao shopping sem comprar. Experimente difer-
entes roupas e estilos.
-Não gaste mil reais em um único dia. Seu gosto e estilo vão mudar
drásticamente com o tempo. Limite-se a uma compra por pagamento
recebido. Talvez um ou dois items por semana ou por mês.
-Observe como as pessoas mais legais do seu contexto social se
vestem.
-Sua paixão. Invista tempo fazendo o que você gosta/ama – saia com
as pessoas daquele lugar – tenha um plano especifico para seguir em
frente – vista-se daquela maneira – aja daquela maneira – identifique-
se daquela maneira.
-Seu wing.
-Itens de propriedade
-Rotina das Fotos.
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A DEFESA ANTI VAGABUNDA (DAV) - ANTI-SLUT
DEFENSE (ASD)

A DAV é na verdade um conjunto de emoções. Eles se relacionam e 
atendem a propósitos similares, mas são diferentes. Nós temos que 
arrumar uma nova terminologia para apurar descrições emocionais.

A DAV existe por vários motivos:

1 Para impedi-la de entrar em uma situação perigosa com 
um cara que ela não conhece ou não se sente confortável 
em confiar ainda.

2 Para impedi-la de acasalar inadvertidamente com um
cara de baixo valor.

3 Para evitar que ela inadvertidamente acasale ou durma 
com um cara que não é certo para ela.46

4 Para evitar que ela cause danos à sua reputação social.

Segurança é a sua primeira preocupação, seguida por Valor, seguido 
por acasalamento, seguido de reputação. Acho que há também alguma 
indefinição / sobreposição entre estas etapas. De qualquer forma, ela 
terá um comportamento sabotivo criado para protegê-la do perigo, 
baixo valor, mãe solteira, e por aí vai, projetado para protegê-la do 
perigo, de baixo valor, da maternidade solteira, e assim por diante. 
Todos esses são medos específicos que nós hipoteticamente temos 
emoções (pistas, sentimentos e comportamentos resultantes) que 
lhes estão associados.
A DAV deve ser pensada a partir de uma perspectiva de negação 
plausível.
As várias emoções DAV são projetadas para ativar quando ela 
sente uma perda de negação plausível. Se ficar óbvio, sem negação 
plausível, que ela pretende ficar comigo ou que eu pretendo ficar 
com ela (em uma situação fora das normas socialmente aceitas), en-
tão, algumas das suas emoções DAV serão acionadas, motivando 
comportamentos destinados a recuperar a negação
plausível.

False disqualifiers are useful here because they install plausible deniability.
Hunger and thirst are different but very similar feelings. Though they

are similar, they have slightly different purposes and they feel different to us.
We can differentiate between them.
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comportamentos destinados a recuperar a negação plausível.
Desqualificadores Falsos são úteis aqui porque geram negação plausível.
Fome e sede são sentimentos diferentes, porém, muito semelhantes.

Embora semelhantes, têm efeitos ligeiramente diferentes e parecem difer-
ente para nós. Podemos diferencia-los.

DAV é também um conjunto de sentimentos parecidos. É muito cedo
parece diferente pra ela do que Ele é um perdedor ou Ele não gosta
de mim . Essas são emoções diferentes, mas muito similares que causam
diferentes formas de resistências.

Uma emoção pode estar designada a evitá-lo, enquanto outra é designada
para instigá-lo, equanto outra é designada para segurá-lo sem desestimular.
Talvez isso possa acontecer também em conflito. Se as pistas de overlapping
são detectadas, emoções de conflito serão ligadas e o comportamento dela
não será tão previsível.

NEGAÇÃO PLAUSÍVEL

Você vai praticar discrição. Ficar com um cara raramente é bom para o status
social da mulher. Ela vai ter sérias dúvidas sobre um indivíduo qualquer abalar
sua reputação se ele se gabar mais tarde sobre o que aconteceu. Aprenda a frase,

Eu não beijo e conto. Especialmente se ela vê que você poderia ter se gabado
de ter dormido com alguém, e ela sabe que aconteceu, mas você manteve sua
boca fechada, isso é um DVS enorme para você.

Você não pode ser responsabilizado por aquilo que você sente. Um aspecto
de se preservar a negação plausível é que todas as suas ações são conduzidos
emocionalmente, não premeditadas, e que resultam da ativação correta das
emoções apropriadas que um indivíduo de alto valor teria em sua situação.

Conforto significa não ativar a DAV dela. Dois dos aspectos de
conexão são o conforto e confiança. Se confiança é pensada como
aplacar questões de segurança, demonstrando emoções saudáveis ao
longo do tempo, em seguida, o conforto pode ser pensado como pre-
servar a negação plausível ao longo do tempo e, assim, manter a DAV
dela desativada. DAV é um mecanismo de interrupção. Se ela se sente
responsável pelo que está acontecendo, ela tem de mostrar resistência
para manter a negação plausível. DAV é a emoção que provoca essa
resistência. Conservação da negação plausível 

O jogo é a mesma coisa que tirar as responsabilidades emocionais -
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das mulheres.” Hitori-
Não é minha culpa. A negação plausível tem de ser preser-

vada.
A gente tem que ir ao banheiro.  Preserva a negação 

plausível. Não é culpa delas que elas tenham que ir ao banheiro. 
Elas não estão te dando um fora ...certo?

A gente tem que encontrar nossos amigos.  Note mais 
uma vez como esse tipo de frase surge devido à pressão social 
de conservar a negação plausível.

É interessante como as amigas de uma garota amplificam a 
DAV dela. Qualquer DAV que ela vir a sentir se eu telegrafar 
muito interesse vai se amplificar se as amigas estiverem olhando, 
forçando-a a mostrar mais DAV do que se ela estivesse sozinha. 
A negação plausível deve ser preservada.

Você será responsável por tudo o que acontecer. Ou, no mín-
imo, tirar a responsabilidade dela.

Mesmo se ela estiver numa situação onde ela não pode fingir 
que não está alerta do que está acontecendo, aí então ela se 
torna responsável pelo que está acontecendo, o que vai ativar a 
DAV dela.

Se você vê um homem beijando sua namorada, o que 
constitui um risco para o casal, seu mecanismo de ciúmes vai 
ativar para proteger seu investimento. Esse sentimento é ativado 
automaticamente.

Da mesma maneira, quando a reputação de uma mulher corre 
perigo, existem adaptações psicológicas evoluídas na mente dela 
que ativam para protegê-la.

Esse sentimento de proteger a reputação  é tão real na 
cabeça da mulher quanto o ciúmes sexual na cabeça do homem. 
Para guiá-la pelo pickup e sedução, você precisa ajeitar as coisas 
para que essa emoção não seja ativada dentro dela.

Ela precisa fingir que nada está acontecendo. Ela precisa 
manter a impressão de que ela está apenas curtindo com um 
cara legal e uma coisa levou à outra e simplesmente aconteceu 
para que ela possa basicamente se fazer de boba a respeito de 
todo o processo de pickup.

Assim, a Defesa Anti-Vagabunda dela, ou DAV não vai ativar 
se não for ligado. Mulheres entendem isso. Os homens poderiam 
colher bem mais se eles apenas rearranjassem as coisas para que 
a mulher não se torne responsável pelo o que acontecer.
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a mulher não se torne responsável pelo o que acontecer.

Faça parecer, sempre, que as coisas são sua culpa (mas nada 
de mais) ou como se elas apenas tivessem acontecido. Nunca a responsabil-
ize. Sempre faça parecer que você só está fazendo o que está 
dentro das normas. Você nunca é um violador. Eu não classifico mulheres 
numa escala de 1 a 10. Isso é molecagem.  ... A gente vai passar no meu apê 
só pra eu pegar uns CDs... Aí a minha impressão social, assim como a 
impressão social dela, sempre é a de que ninguém violou nenhuma norma 
social, nenhum de nós fez algo errado, nenhum de nós dois precisa se 
sentir responsável por qualquer tipo de escalação sexual. Ou, no mínimo, 
eu tenho um desconto pois homem é homem  mas ela não tem 
desculpa. Ela tem que confiar em mim para fazer avançar as coisas 
sem que isso se torne culpa dela.

TEORIA DA VIOLAÇÃO, das notas do Lovedrop

Craig, do DYD, uma vez disse: Está sempre ligado . Minha opinião 
sobre isso (por que isso é verdade) é que é devido ao comportamento 
descompromissado (mas necessário) da mulher durante o namoro.

Quando jogar, sempre que for possível escalar, faça, isso é regra. Ignore 
o comportamento descompromissado dela; ela vai agir desta forma para con-
trolar sua própria DAV. Ela precisa fazer isso (explicação abaixo) Persista sem 
parecer carente se ela estiver te dando IDIs passivos. Por exemplo, quando 
ela não toma a iniciativa, mas ela ainda permanece próxima, esperando você 
fazer alguma coisa.

As mulheres vão agir sem compromisso, devido à sua necessidade de 
negação plausível (caso contrário a DAV irá ativar), mas sujeitas ao jogo 
adequado, ela continuará a dar IDIs passivos, como permitir que o jogo con-
tinue, e permitindo escalação, mas agindo como se fosse estranho a fim de 
evitar a responsabilidade pelo que está acontecendo.

Você alguma vez jogou com uma garota, e ela tinha um sorriso estranho 
no rosto, com as sobrancelhas levantadas, como se achasse que você está 
sendo estranho? Mas, ao mesmo tempo, ela continua a mostrar IDIs passivos. 
E ela também não contribui tanto, forçando você a guiar grande parte da 
interação. Mas ela vai junto. Jogadores podem calibrar errado isso por causa 
do jeito estranho e desinvestido dela, eles acham que elas está sendo uma

vadia  e falam que se foda então, não to nem ai  quando eles na
verdade poderiam ter continuado o jogo e ter pego a garota.
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do jeito estranho e desinvestido dela, eles acham que elas está sendo uma
vadia e falam que se foda então, não to nem ai quando eles na verdade

poderiam ter continuado o jogo e ter pego a garota.
Isto é interessante porque a Defesa Anti-Vagabunda prevê a necessidade da

persistência. Observe que persistencia também é a solução aceita para resistência
comprovada (token resistence), que não passa de uma forma mais enérgica desse
mesmo mecanismo passivo de IDI. Assim Resistência comprovada pode ser
interpretada como um IDI. Se ela começa a se sentir vagabunda, se ela sente que
é necessário evitar a responsabilidade por aquilo que ela está sentindo, e ela
telegrafa esse sentimento através de um comportamento de resistência com-
provada, via lógica indutiva, nós podemos interpretar a resistência dela como um
Indicador de Interesse.

As meninas também usam a resistência previsiva . Por exemplo, por que as
meninas de repente deixam escapar coisas como: Eu espero que você saiba que
não vamos transar hoje à noite.

Por que ela falaria isso, a não ser que ela esteja sentindo DAV? E se eu não
estou escalando no momento, porque ela sente DAV? De onde vem esses
sentimentos? Ela está ficando excitada e, assim, sente a necessidade de evitar a
responsabilidade por isso. É assim que a DAV é ativada. É também por isso que
nós sabemos que a resistência previsiva é na verdade um IDI da garota. Meninas
não dizem eu não vou dormir com você essa noite para mendigos na rua.
Dizem para os caras quando estão sentados no sofá juntos assistindo um filme.

Esta é uma razão pela qual falsos desqualificadores funcionam. . . porque
eles eliminam a necessidade de evitar a responsabilidade e assim desativam a
DAV.

O segredo aqui é relaxar, se divertir, e persistir. Não fazê-la sentir respon-
sável pelo que está acontecendo.

Fórmula: Para lidar com a situação em que uma menina vai agir como se
você fosse estranho, mas ainda dar-lhe IDIs passivos, faça o seguinte: Sorria
(relaxado, nada de mais, sendo eu mesmo, não reativo), enquanto Tudo o resto 
mantém-se. . . demonstrações de maior valor, falsos desqualificadores, escalar 
fisicamente, qualificar o alvo, etc. persiste, utilizando interpretação positiva.

Basta ver tudo com o quadro mais positivo possível .*
Isso ainda deixa espaço para as rotinas (como uma de abertura) e calibração

(como negs e kino).
Tudo o resto mantém-se. . . demonstrações de maior valor, falsos desquali-

ficadores, escalar fisicamente, qualificar o alvo, etc.
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Agora vamos dar um passo mais a fundo. . . Muitas vezes podemos viol-
ar normas sociais no campo, por uma questão de prática ou experimentação, 
e isso é parte do processo de aprendizagem. Na verdade isso é importante 
para aprender mais sobre como realmente funciona a interação social, e nós 
temos que parecer desapegados ao praticar e experimentar. Nós entendemos 
isso como um vídeo-game.

Mas, a longo prazo, devemos ainda estar ciente das normas sociais e 
como elas afetam o nosso jogo, temos que surfar a onda e pensar de forma 
inteligente sobre como explorar esses mecanismos, e não se esconder atrás 
de um Foda-se . Isso se torna especialmente importante quando você 
começa a se concentrar mais em jogo de círculo social e menos na 
abordagem fria.

Quando alguém entra no seu set, e isso é bom para você, sem cometer 
erros sociais, você seria um infrator social se fosse rude ou cruel com ele. Se o 
quadro dele é muito fraco, então ele vai perder. O quadro mais forte sempre 
vence. Mas se ele tem um quadro forte e não é reativo, então ele vai ganhar, 
uma vez que você é quem está em violação. Você é o único que está sendo 
rude.

Por outro lado, se você entrar no set de outra pessoa, e você é bom, sem 
cometer erros sociais, então o conjunto é obrigado a mostrar certa cortesia. 
Não estou dizendo que todo mundo vai obedecer às obrigações básicas 
sociais. Mas há definitivamente algo aqui que você pode brincar em campo. 
Contanto que você não seja um infrator, então você pode chegar e falar.

Por que isso é importante? Porque esta regra ética parece estar em op-
eração, socialmente, as pessoas vendo ou não. E porque há poder a ser 
delegado, não há mais nenhuma obrigação social de ser educado quando 
alguém se torna um violador. Se você entrar no set de um cara educa-
damente, e o cara começar a te tratar de forma rude, sem provocação, en-
tão ele é um infrator e agora você pode simplesmente ignorá-lo como se ele 
não estivesse lá. Quanto mais ele reage, mais o perde valor, e mais o seu 
sobe. Você não poderia ter feito isso anteriormente se ele não tivesse sido 
rude, pois assim você seria o infrator.

A questão é, se eu estou amogando  o cara, estou me tornando 
mais e mais reativo a ele, e logo lhe conferindo poder. Frases AMOG  são 
legais, mas não é verdade que menos é mais , e ultimamente a pessoa 
que tenta demais vai perder se as frases dele forem melhores?

Calibração é importante:
Você pode simplesmente AMOGÁ-LO . Você deve calibrar bem, e

saber que ele vai ceder ao seu quadro antes de você tentar fazê-lo. Você
deve ter quadro mais forte. Do contrário. . .
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Você pode simplesmente AMOGÁ-LO . Você deve calibrar bem, e
saber que ele vai ceder ao seu quadro antes de você tentar fazê-lo. Você de-
ve ter quadro mais forte. Do contrário. . .

-Se você calibrar mal e ele tiver um quadro forte e atitude positiva, en-
tão ele ganha. Você está agora em violação e ele pode ignorá-lo.

-No entanto, em vez de atacá-lo, você deve atiçá-lo a te AMOGAR .
Se ele o fizer, ele agora é um infrator e você pode ignorá-lo. A maioria das
pessoas cairá nisso, é por isso que a teoria clássica de AMOG funciona. É o
mecanismo sendo explorado. Se ele não morder a isca, você ainda está no jogo já
que você só mordeu a isca e não violou. Mas você perdeu alguma energia
social. Cuidado, quanto mais óbvio se torna que você está atraindo ele,
mais você está reagindo a ele. Quanto menos ele morde a isca, mais você se
torna reativo a ele.

Estamos abordando a tática de induzir pessoas a cometerem erros soci-
ais. As pessoas muitas vezes se enforcarão sem sua ajuda. Outras pessoas
precisam de uma corda. Se eu posso induzir alguém a violar, então as regras
se aplicam: Eu posso ignorar a pessoa sem me tornar um violador. Meu valor
continuará subir e o dele, a cair. Isso também irá gerar a atração nas fêmeas
por perto. Útil?

Eu acho que as meninas são realmente boas nisso. govens menos
socialmente conscientes violarão às vezes apenas porque as faz sentir po-
derosa, pois elas podem sair por cima de alguma forma. Mas meninas com
habilidades sociais vão induzir as pessoas a violar. Ou pior ainda: definir um
quadro duplo e assim não importa

o que você faz, você simplesmente se enforca. Alguma vez uma menina
fez você já passar por isso? E um AMOG?

Se ela apresenta um quadro duplo em que eu vou perder, e se eu não
conseguir retorno bem rápido, então vou perder por via de regra. O fato de
que eu estar em silêncio subcomunica que eu não pude pensar em uma boa
resposta, me fazendo o perdedor a batalha do juízo. Meninas são pro-
gramadas pela evolução para selecionar por inteligencia. Da mesma forma
se eu não tivesse uma boa resposta, ela automaticamente interpreta que o
quadro dela foi correto que eu sou um infrator, e que eu não tinha nada pra
falar em minha defesa. Ela agora pode me ignorar e continuar a baixar meu
valor se eu ficar por perto.
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Interpretação Positiva
Isso mostra por que controle de quadro é tão importante, por que eu
devo sempre ter uma boa resposta para um teste de congruência. Ela
esta me induzindo a me desqualificar. E não só eu devo ter uma boa
resposta, mas também ser totalmente amigável, e legal e não reativo.
Mesmo se ela não responder, ou agir como se eu fosse um estranho ou
me desafiar eu não posso ser rude, ficar com raiva/reagir porque isso é
exatamente o que ela esta me induzindo a fazer. Ela faz isso com o
propósito de me tornar um infrator para que possa me expulsar sem se
tornar uma infratora. Observe que quando seu valor é baixo, as garotas
vão ser muito impacientes e tentar arrumar brigas para que elas tenham
uma justificativa moral para te dispensar. Garotas também vão fazer isso
quando quiserem terminar um relacionamento. Mais uma vez, isso tudo
vem de negação plausível.
A formula mágica:

-Seja legal e amigável, sem cruzar a linha de ser grosso com alguém.

Are a terra. Continue persistindo. E por todo o tempo, interprete tudo de
uma maneira positiva. Mesmo quando pessoas te provocarem. Não seja
emocionalmente reativo ou você perderá. Aja como se nada fosse
grande coisa. Continue arando, seja legal, e não viole as regras sociais.

Negue. Talvez seja por isso que negs foram tão difíceis de entender. Eu
posso definir neg como algo que convém desinteresse, enquanto
simultaneamente não ultrapassa a linha de infrator. Se eu disser Eu te
odeio, sua vadia eu convenho desinteresse, mas também me
desqualifico por ter violado. Agora eu sou estranho e as pessoas podem
me ignorar sem se sentir culpadas. Ela quer me dispensar de qualquer
maneira, quanto mais cedo for, então eu apenas tornei mais fácil para
ela.
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(Alguns caras saem desse tipo de situação dizendo “Que seja, eu não me 
importo”. Olha, de fato, é bom não se importar. Mas essa atitude deve ser 
combinada com a inteligência social de não cometer erros sociais e se 
desqualificar. Nós estamos jogando pra ganhar, então não se enforque de 
repente. As pessoas vão te dar corda – cuidado com isso. Elas estão te 
provocando.)

Negs me permitem fazer várias coisas uteis (controle de quadro, desqualificação 
falsa, estimulação emocional, construir conforto, subcomunicar valor) sem cruzar 
a barreira de infração e me desqualificar. Eu ainda sou amigável e não reativo. 
Não sou um infrator. E contanto que eu continue jogando, ela não pode me 
dispensar.
Pode ser sobre isso que alguns jogadores falam quando eles dizem que as 
pessoas não podem dispensá-los de nenhum set.

Maneiras que ela vai tentar te induzir a violar:

-A amiga dela é rude com voce. Voce é rude com a amiga dela. Agora o alvo 
pode te tratar como um infrator e não é culpa dela. Não morda a isca.

-A amiga dela chega e elas gritam e se abraçam. Agora elas criaram um novo 
quadro conjunto. Se eu me intrometer, de um jeito reativo, eu me torno um 
infrator. Se eu ficar parado como um idiota, eu me sinto estúpido e fico sem 
saber o que fazer. A pressão social esta crescendo em mim ...eu não posso 
sair, não posso ficar. Eventualmente eu saio de mansinho com minha cauda 
entre as patas. Note, enquanto isso, que a solução do Mystery segue as regras 
sociais: Primeiro voce corta seu assunto (apropriadamente) então voce pede 
ao alvo que te apresente ao obstáculo (apropriadamente). Mystery diz “Oh, 
me apresente para sua amiga, é a coisa mais educada a se fazer.”

-A garota diz: “Bom obrigada por vir aqui dizer oi, é um prazer conhecê-lo”

-A garota diz: “Hm, a gente não se vê há um bom tempo, a gente esta tendo 
uma conversa muito importante agora”

-As ultimas duas são interessantes porque se eu ficar, eu sou um infrator 
mesmo que eu continue sendo legal. Elas estipularam um quadro em que 
mesmo eu apenas ficando ali eu me torno um infrator. Na minha experiência, 
a melhor solução aqui é uma super demonstração de valor combinada com
um falso desqualificador: “Ah, a gente esta a indo pra um “Skybar”, eu só
queria dar um oi antes...” (toque pra frente) Outra sugestão para isso, claro, é
entrar com uma super demonstração de valor e uma falsa constrição de
tempo em primeiro lugar, para que elas não me induzam neste caminho. Por
exemplo, voce recebe muito menos dessa merda se você tiver criado seu
valor anteriormente no ambiente, por exemplo, desfilando com uma gostosa
por ai. Já reparou que outros sets abrem mais facilmente uma vez que você
esteve andando com uma gostosa?
Interessante: Quando Mystery lida com uma interrupção,ele lembra o alvo de
que “a coisa educada a se fazer” é apresentar-lhe ao novo obstáculo. Agora o
alvo “tem de fazer isto”, ou ela se tornaria uma infratora. Então ela o
apresenta. Interessante que normalmente ela finge que não pensou naquilo,
não se responsabilizando por isso. Ela apenas “esqueceu” de apresentar você,
e então deixa voce 10 minutos plantado enquanto ela fala com a amiga.
Se ela te deixar plantado lá e você acabar indo embora, ainda assim não é
culpa dela. Mas uma vez que voce torna explicito que ela esta sendo rude,
agora ela precisa seguir as normas sociais, então ela o faz. Temos assim casos
onde voce pode usar seu conhecimento de normas sociais para forçar
pessoas a cumpri-las em casos onde eles podem normalmente fingir
esquecer ou não notar.
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Na minha experiência, a melhor solução aqui é uma super demonstração de
valor combinada com um falso desqualificador: “Ah, a gente esta a indo pra
um “Skybar”, eu só queria dar um oi antes...” (toque pra frente) Outra sugestão
para isso, claro, é entrar com uma super demonstração de valor e uma falsa
constrição de tempo em primeiro lugar, para que elas não me induzam neste
caminho. Por exemplo, voce recebe muito menos dessa merda se você tiver
criado seu valor anteriormente no ambiente, por exemplo, desfilando com
uma gostosa por ai. Já reparou que outros sets abrem mais facilmente uma
vez que você esteve andando com uma gostosa?
Interessante: Quando Mystery lida com uma interrupção,ele lembra o alvo de
que “a coisa educada a se fazer” é apresentar-lhe ao novo obstáculo. Agora o
alvo “tem de fazer isto”, ou ela se tornaria uma infratora. Então ela o
apresenta. Interessante que normalmente ela finge que não pensou naquilo,
não se responsabilizando por isso. Ela apenas “esqueceu” de apresentar você,
e então deixa voce 10 minutos plantado enquanto ela fala com a amiga.
Se ela te deixar plantado lá e você acabar indo embora, ainda assim não é
culpa dela. Mas uma vez que voce torna explicito que ela esta sendo rude,
agora ela precisa seguir as normas sociais, então ela o faz. Temos assim casos
onde voce pode usar seu conhecimento de normas sociais para forçar pessoas
a cumpri-las em casos onde eles podem normalmente fingir esquecer ou não
notar.
É por isso que normas sociais são tão interessantes, porque as pessoas sentem
a pressão social de obedecê-las, quer tendo conhecimento pleno delas quer
não. Ter tal conhecimento te dá uma vantagem.

-Assim a estratégia deve ser sempre de assumir que com suas ações as
pessoas farão o que pessoas fazem, mas em suas palavras, é tudo para
preservar a negação plausível. Por exemplo, quando uma mulher quer te dar
um fora e deixar a interação, elas não dizem “Bem, eu não quero mais falar
com voce, então estou indo”. Ao invés disso, elas dizem “Nos temos que ir ao
banheiro”. É ingênuo pensar que elas realmente têm que ir ao banheiro. Um
cara socialmente inteligente sabe que elas estão na verdade caindo fora. Mas
ele nunca diria tão diretamente. Voce pode sentir vontade de dizer “Não
voce não vai, voce não esta realmente indo ao banheiro!” Mas isso seria uma
DVI, mostrando falta de inteligência social devido a sua falha em preservar a
negação plausível.
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-No que diz respeito a frase “seria um pecado não fazê-lo”. (Estou me 
referindo a forma britânica de uso deste termo. Por exemplo, “Que tal nos 
passarmos no pub no caminho e tomar alguma coisa? Seria um pecado se 
não fizéssemos.” Essa frase absolve a sua responsabilidade implicando que 
voce seria uma infrator se não passasse por lá. Lembre-se, as pessoas não 
podem te culpar se houver uma autoridade maior.Essa frase utiliza normas 
sociais como autoridade superior.

É interessante que essa frase tambem pode ser usada em casos onde não é 
verdadeiramente lógico, mas ainda assim possui o mesmo efeito. Quanto mais 
obvio fica de que a frase na verdade não é apropriada, mais engraçado fica 
quando se usa. Por exemplo, e se ao invés de eu dizer “Eu acho que deveria 
morder seu pescoço e sussurrar cantadas sujas e dominantes na sua orelha. 
Seria um pecado não fazê-lo.” Nesse caso eu preservo a negação plausível 
enquanto escalo. Estou também aumentando a temperatura do set. Ambos 
os mecanismos geralmente resultam em maiores niveis de confiança.
Alguns princípios gerais:

-Jamais viole uma norma social, isso causa perda do seu poder.
(A não ser que voce esteja fazendo alguma pratica ou experimento 
especial.)

-Sempre mantenha-se no piso superior moralmente. Sempre seja 
nãoreativo, amigável e conversativo.

-Se alguém te provocar, continue não-reativo, amigável e desconverse.

Se alguém violar, voce agora pode “AMOGAR” e ignorá-lo sem se tornar 
um infrator. É preferível ignorar pois é menos reativo. Uma tirada pode ser 
útil também dependendo do contexto.

-Voce também pode induzir alguém a violar. Se ele morder a isca, ele se 
torna um infrator e o que esta acima se aplica.

Se ele não morder a isca, calibre. Voce pode provocá-lo novamente? Se 
voce continuar, ele vai ganhar vantagem por voce estar reagindo um 
pouco mais. O máximo que você pode fazer além disso é ser não-reativo, 
amigável, desconversado e ignorá-lo tanto quanto possível, sem entrar em
violação.

-Se você avaliar que a pessoa tem uma personalidade fraca, você pode
simplesmente violá-lo e manter o quadro mais forte. Mas cuidado, agora
todos os amigos dele, alguns dos quais podem ser socialmente mais
inteligentes do que ele, podem ignorar você e fugir com ela.
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amigável, desconversado e ignorá-lo tanto quanto possível, sem
entrar em violação.

-Se você avaliar que a pessoa tem uma personalidade fraca, você
pode simplesmente violá-lo e manter o quadro mais forte. Mas
cuidado, agora todos os amigos dele, alguns dos quais podem ser
socialmente mais inteligentes do que ele, podem ignorar você e fugir
com ela.

Voltando ao ponto anterior: 
Você já esteve jogando com uma garota, e ela tinha um sorriso 

estranho no rosto, com as sobrancelhas um pouco levantadas como se ela 
achasse que você está sendo estranho? Mas, ao mesmo tempo, ela continua 
a mostrar IDIs passivos. E ela também não contribui muito, forçando-o a 
levar boa parte da interação. Mas ela dá corda. Os jogadores podem calibrar 
mal isso por causa de sua aparência estranha e seu não-investimento, eles 
decidem que ela está sendo “puta” e eles dizem “Que se foda, então, eu não 
me importo “, quando na verdade poderia ter mantido a conversação. 

O QUE REALMENTE ESTÁ ACONTECENDO é que ela usa sua expressão 
facial para definir um quadro em que você é estranho. Isso a absolve da re-
sponsabilidade do que está acontecendo (por isso ela pode permitir que ele 
continue.) Infelizmente, isso também induz o jogador a se tornar um infrator. 
Ele pode pensar: “Eu não estou sendo estranho, mas ela está agindo como 
se eu fosse um estranho. Que puta! “ 

Se você não é socialmente inteligente, você terá mordido a “isca” de que 
ela foi “rude” com você, e assim você vai ser rude para ela. Depois de fazer 
isso: 

-EM SUA MENTE: Ela foi rude sem razão, por isso eu fui rude de volta. 
Que seja. Foda-se ela. Eu não me importo. As mulheres são putas. 

-NA MENTE DELA: Eu não fiz nada de errado. Ele estava estranho e en-
tão ele foi rude, aí eu o dispensei. Só mais um perdedor. 

Considerando que um indivíduo com um quadro forte permanecerá in-
erte à sua isca (Já que ela está, na verdade, indicando interesse) ele vai per-

manecer amigável, e nunca vai entrar em violação e, portanto, ele não vai ser 

excluído. Ele não pode ser soprado para fora. Agora tudo que ele tem que 

fazer é continuar a estimular as suas emoções e escalar.



Ela está selecionando por força. Ela está tentando me sufocar ou
tentando ficar comigo? AMBOS. Um ou outro vai funcionar. Qualquer resultado
está bem para ela. Não é culpa dela tambem. Eu poderia interpretar que ela
me está me dando um fora, e eu estaria certo. Eu poderia ficar reativo com
ela. Ou eu poderia interpretar que está tudo bem e que ela está testando
por força. E eu estaria correto neste caso também. É o meu valor e a minha
subcomunicação própria que determinam de que maneira ela irá interpretar
a minha resposta. NÃO - É – CULPA - DELA.

Outros conceitos:
Diferentes violações e iscas, têm diferentes níveis de negação plausível.

Algumas violações só existem se elas forem apontadas (”Apresente-me
para sua amiga, é a coisa educada a se fazer.”)

Algumas iscas são mais ou menos reativas. Se não é óbvio que estou
induzindo (”Obrigado pela visita!”), eu mantenho a negação plausível, ao mesmo
tempo obrigo a pessoa a se tornar um violador se ficar. Eu não saio como
reativa. Se fica óbvio que estou induzindo (”oh, é um casaco muito bonito o
seu. Você é do circo? “), então eu também sou percebido como mais reativo.
Se eu continuar atraindo desta forma vou ser mais reativos e eventualmente
perder. É por isso que, quando AMOGar, “menos é mais.” Preserve a negação
plausível.

-Sempre maximize a sua própria negação plausível, e a de seu alvo,
minimizando a dos jogadores rivais e AMOGs.

“Você tem isqueiro?” é um bom opener. (eu peguei a idéia de
Christophe). Se encaixa aqui porque é um pedido socialmente razoável, e a
pessoa seria uma idiota se não cair no seu laço. É por isso que é melhor usar
laços menores no começo. . . pois quanto menor o laço, mais infrator a
pessoa parece se não aceitar.
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Congratulations!

You’re one step closer to your goals and to mastery in the Venusian
Arts. But Reader Beware! The moment you put down this book, that’s

when the excuses will start and the distractions will come. You’ll have all
of the BS reasons to forget your goals, aspirations, or any commitments
you’ve made while reading this book. The path to mastery in this world
isn’t reading, if you really want to master this, you need to engage your-
self in its APPLICATION.

Reading is one thing. Understanding is another. Application is
where the real game is played. If you want to impress your friends
then stopping at “understanding” is okay. But, if you want some-
thing bigger, something better for yourself, something crazy (like a
rockstar Tommy Lee sex life or the perfect girl for example) then
ACTION is key.

Don’t worry! The book you hold in your hands, Revelation, is
merely the companion to a multimedia experience and life-changing
program—all of which you can access for free. These tools will not
only help you master the information inside, but also apply it to your
everyday life. How can that be? Check it out. Don’t even put the
book down. Walk over to the nearest computer and enter this
URL into your web browser:

www.revelationgift.com

It will take just a few seconds to set up your free account with
us and you’ll have instant free access too the full Revelation101
Multimedia Companion videos and other related programs.
This is important! We’ve made all of this available to you
absolutely free of charge, so please do this now.

Enjoy the free multimedia experience!



MYSTERY is the alter-ego of entertainer Erik von Markovik, the star of VH1’s
The Pickup Artist and the world’s foremost expert in the art and science of
social dynamics.

Mystery exploded onto the underground pickup and seduction scene in the
late 1990s with his groundbreaking contributions to the art, and he was the first
pickup instructor to offer live, in-field training. Mystery has trained thousands of
students all over the world, including a who’s who of the most respected pickup
artists teaching today.

Mystery gained international prominence when his exploits were documented
in Neil Strauss’ 2005 bestseller The Game, and he has also been covered by a wide
variety of media including CNN, Cosmopolitan, and The New York Times.

JAMESMATADOR, co-star of VH1’s The Pickup Artist, is a master pickup artist and
one of the founding partners of the Venusian Arts. In addition, Matador is also
an actor, an accomplished businessman, a national-champion martial artist,

amateur body-builder, avid reader and philosopher.
Matador, who recently spoke atYale University, is Mystery’s long-timewing and

together they have taught live seminars all over the world. Matador has used his
finely-tuned expression of the venusian arts to create relationships with women of
high quality, including Playboy models, actresses, and celebrities.

Matador has appeared most recently on The Jon Stewart Show and Fox and
Friends, and has received coverage from CNN, The NewYork Times, and AskMen.com.

CHRIS ODOM, a.k.a. Lovedrop, has been involved in the pickup scene since the
late 1990s. An electrifying speaker, Chris has traveled with Mystery for years,
coaching students in the field and teaching seminars all around the world.

Chris authored this book, Revelation, and he also co-wrote The Venusian Arts
Handbook with Mystery, which has been published by St. Martin’s Press as The
Mystery Method: How To Get Beautiful Women Into Bed.

Chris’s interests include music, reading, and social dynamics. He enjoys writing,
playing guitar, working out, chilling with his friends, and practicing game in the field.

Chris lives in Los Angeles with his girlfriend, Kacey and their dog, Pickle.
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