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SOBRE O AUTOR 

 

 lendário Brad P começou sua viagem para se tornar 

um mestre em 2004, quando passou a despender 7 

dias por semana, toda semana, para sair com 

mulheres e aprender com os maiores naturais que já 

andaram sobre a terra. Já um especialista em 

psicologia e filosofia, ele rapidamente desenvolveu um método fiável 

e repetível para conhecer, atrair, seduzir, e namorar mulheres top em 

qualquer lugar onde suas viagens o levavam. 

Brad P é o criador e visionário do Underground Dating Seminar 

e do 30/30 Club. O estilo de Brad adveio de um período de 5 anos 

atuando com assistente social e de 3 anos como treinador de 

basquete. Ele viajou pelos EUA e Canadá namorando as mulheres 

mais bonitas que se possa imaginar. Depois de aprender o jogo com 

alguns dos maiores naturais do mundo, Brad desenvolveu o UDS em 

2005 e desde então vem ajudando homens em todo o mundo a 

melhorar suas vidas amorosas. 

Em 2005, o sucesso de Brad tinha se espalhado tão 

rapidamente que ele começou a palestrar em seminários de namoro 

nos subterrâneos da cidade de Nova York. A notícia se espalhou 

rápido e os homens viajavam de centenas de quilômetros de 

distância para assistí-lo. 

Em 2006, Brad foi descoberto pela comunidade do pickup e deu 

palestras e entrevistas para várias lendas da comunidade da sedução. 

Brad está atualmente concentrando sua atenção para o 

desenvolvimento de métodos mais eficientes e eficazes para ensinar 

os homens a ter sucesso com as mulheres. 

Brad oferece uma gama de serviços, produtos e treinamento 

através de seu empreendimento, Brad P Presents. 
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PREFÁCIO 

(Tradutor) 

 

Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a dois membros 

do PUABASE em especial. Primeiramente, ao usuário IwI, pela ajuda 

com a tradução da 4ª parte deste e-book. Meu muitíssimo obrigado 

também ao grande Lougan, pela edição realizada por ele a fim de 

deixar o presente trabalho mais caprichado e fácil de assimilar, sendo 

que seu esforço foi imprescindível para que esta tradução ficasse 

decente. Valeu, galera! A ajuda de vocês foi muito importante para a 

conclusão desta tradução, os PUAs brasileiros agradecem!  

Sobre a tradução em si não há muito o que falar. O que eu 

posso dizer é que tive muito prazer em traduzir este e-book, porque 

abriu minha mente pra muita coisa. Eu me esforcei para deixar tudo 

o mais claro que pude, como se estivesse traduzindo algo que eu 

mesmo apreciaria. Tanto é que acabei pecando um pouco, pois tomei 

a liberdade de adaptar algumas frases ou expressões para deixá-las 

ainda mais enfáticas que o original. Também adicionei algumas 

opiniões pessoais aí, mas me segurei bastante para não deixar isso 

atrapalhar a leitura ou o julgamento do leitor. E, claro, não 

economizei nos palavrões. Contudo, é bem provável que você nem 

perceba esses detalhes, e possa até mesmo achá-los bem bacanas se 

comparar minha tradução com o e-book original. De qualquer forma, 

se tiver críticas ou sugestões, por favor, não deixe de me comunicar 

através do e-mail puasuperman@gmail.com, beleza? 

Bem, agora quero deixar aqui uma opinião pessoal. Eu acho 

engraçado o fato de alguns artistas venusianos questionarem a 

importância de um bom look na hora de sargear. “Mudar de visual 

mailto:puasuperman@gmail.com
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não te ajudará”, “esses acessórios e essas roupas não te servirão 

para nada”, “você perderá sua identidade com isso e se tornará um 

idiota”, eles dizem, com uma arrogância que eu simplesmente não 

aturo. Pra mim, essas afirmações não passam de “meias verdades”. 

Claro que a mudança interior é mais importante, porém o exterior 

não deve ser negligenciado. Aliás, se me perguntarem, direi que o 

peacoking está mais vivo do que nunca! Claro, isso não é 

necessariamente obrigatório para um sujeito se tornar o “pegador” ou 

o “alfa”, mas é inegável o fato de que um cara bem vestido cria, de 

antemão, uma expectativa positiva sobre o que a garota pode 

esperar dele. Chameleon, do PUABASE, que o diga! Foi através de 

um post dele, aliás, que tomei conhecimento do trabalho do Brad P. 

Na verdade, me pareceu que o assunto “moda” não tinha sido 

abordado da forma devida no fórum ainda, e como gostei do e-book e 

não encontrei nenhuma tradução em português, resolvi fazer isso eu 

mesmo, pois achei que ajudaria muita gente a se encontrar. Quer 

dizer, se vestir feito um idiota realmente espanta as mulheres e, 

diferentemente das estrelas de cinema e dos participantes do reality 

show do Mystery, nós não temos consultores de moda nem nada 

disso para nos orientar quando nos vestimos mal, não é mesmo?  

Pois bem: que mal há, enfim, em se preocupar um pouco com a 

aparência? Mulheres também não fazem isso? Elas dão duro para 

parecerem mais bonitas pra você, cacete, – até o David X sabe disso 

– então que mal há em retribuir o esforço se vestindo melhor 

também? Isso te tornará menos homem? Claro que não, mas com 

certeza te tornará mais atraente! 

Eu me lembro da época em que eu me vestia de um jeito meio 

“carinha bacana”: uma camisa branca (gostava de branco, era uma 

cor estéril, como minha personalidade na época) e uma calça jeans 

azul clara (ambas grandes demais para mim) e um tênis preto bem 

antigo! Insosso – não há outra palavra para descrever esse visual! 
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Um dia, dei de usar um cordão com um pingente no formato de 

uma nota de dólar. Era meio chamativo, e chamou a atenção de 

algumas mulheres do meu círculo social; aquilo tinha virado motivo 

de começar uma interação – e, nossa, quem diria que isso seria 

capaz de mudar alguma coisa? Muda, e eu posso garantir! Eu mesmo 

tenho aplicado as ideias deste e-book e tenho percebedido as coisas 

mudando, os olhares nas ruas, as opiniões de conhecidos, etc. 

De qualquer forma, todos nós concordamos que a criação do 

visual de um artista venusiano é o primeiro passo para alcançar a 

perfeição nessa arte, certo? O que seria, por exemplo, do Mystery se 

ele continuasse a se vestir como um nerd obcecado por 

computadores? Ou se o Style continuasse com aquele look de CDF 

paspalhão? E por aí vai! Portanto pare de se enganar! 

Este é, na minha humilde opinião, o trabalho mais completo de 

um antigo guru da sedução (o autor é inclusive citado no The Game) 

sobre o assunto. Mas acontece que não acaba por aí: o grande 

problema nisso tudo é que este trabalho não diz respeito 

somente às roupas que você usa, muito pelo contrário, é sobre 

como você se apresenta ao mundo! Nosso amigão Brad P teve 

uma sacada genial sobre esse assunto e arquitetou este maravilhoso 

tratado de moda com a finalidade de mudar não só o seu armário 

como também suas crenças internas. 

Vai por mim, ele é competente e vai te guiar direitinho, cara! 

Não se trata de mais uma daquelas revistas de moda masculina de 

merda, é a coisa na real! O sujeito realmente me convenceu. Afinal, 

até mesmo o Super-Homem usa aquele uniforme berrante quando sai 

de uma cabine telefônica qualquer para salvar o dia, não é verdade? 

 

Do seu brother, 

SUPERMAN 
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  INTRODUÇÃO 

eixe-me começar dizendo a você que não sou um 

especialista em moda. Eu não sei muito sobre os 

principais designers ou o que vai “bombar” na 

próxima temporada. Mesmo assim fui capaz de 

construir para mim mesmo um visual que me faz 

estar constantemente cercado de mulheres, que faz com que eu seja 

elogiado por especialistas em moda e que permite me destacar no 

meio de qualquer multidão. 

Eu comecei como um sujeito feio que usava roupas que não lhe 

caíam bem e com um péssimo corte de cabelo. Foi então que eu 

comecei a explorar os meus limites até criar um sistema que me 

permitisse atrair mulheres com meu visual sem ter que me tornar um 

obcecado por moda. É isto o que eu espero ensinar a vocês a partir 

daqui – um sistema fácil e preciso que te permitirá usar sua 

criatividade e inteligência para se transformar em um tipo de cara 

sensual para as mulheres.  

Para ser mais claro: o objetivo de tal sistema não é entrar nas 

tendências da moda, e sim se tornar atraente. “Estar na moda” e “ser 

atraente” nem sempre são a mesma coisa. 

Além disso, a meta é obter resultados com mulheres atraentes. 

Não me importa se seus amigos, companheiros de trabalho ou a sua 

família ficarão impressionados com seu jeito de se vestir. Do 

contrário, este livro não é para você. 

Para ter êxito nisto, você deve ter um propósito e uma direção. 

Hoje em dia, os homens estão sujeitos a um verdadeiro bombardeio 

constante de mensagens contraditórias e informações ruins no que 

diz respeito à aparência. Pretendo lhe ajudar a escolher o que, no 

D 
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meio dessa confusão, seja útil para mostrar às mulheres que você é 

um homem sensual, atraente e confiante. 

Se você puder colocar em prática essas ideias de maneira 

efetiva, suas interações com as mulheres vão fluir mais. As 

aproximações serão melhores. Os números de telefone serão 

conseguidos com mais frequência. Os encontros serão mais fáceis e 

as coisas partirão pro lado “físico” mais rápido. 

Se você é um dos milhões de caras por aí que passam a vida 

toda dizendo que “não importa o visual, e sim o que fizer sentir 

confortável”, lhe garanto que você está desperdiçando uma das 

maneiras mais simples de atrair mulheres antes mesmo de abrir a 

boca. Imagine uma maneira de chamar a atenção das garotas mesmo 

sem ser o cara mais original ou divertido do bar, ou aprender a 

contar histórias criativas. Uma vez que você entenda alguns conceitos 

básico para descobrir e aperfeiçoar seu próprio estilo, a  

Moda vai se transformar em uma de suas ferramentas mais 

rápidas, fáceis e efetivas com as mulheres. Você começará a adorar 

se vestir de um jeito que chamará a atenção das mulheres gostosas e 

– o melhor de tudo – começará também a adorar quando tiver que 

recolhê-las do chão da casa delas na manhã seguinte. 

Vamos começar analisando a ciência por trás da moda e seu 

papel no mundo de hoje. 
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PARTE 1 - A CIÊNCIA DA 

MODA 
 

 

 moda pode ser entendida como um contexto de sinais 

biológicos. Assim como, por exemplo, uma pata é 

atraída por certa coloração das penas dos machos de 

sua espécie, mulheres são atraídas por certo visual de 

um homem. 

 

 

 

Charles Darwin foi o primeiro a formular uma teoria sobre o 

porquê de alguns animais suportarem certos ornamentos e sinais 

físicos extravagantes. 

 

“A luta sexual apresenta-se de dois tipos: um se dá entre as 

pessoas do mesmo sexo, geralmente machos, a fim de afugentar ou 

matar seus rivais, enquanto as fêmeas permanecem passivas, e no 

outro ocorre na luta entre indivíduos do mesmo sexo a fim de chamar 

a atenção do sexo oposto, geralmente as fêmeas, que não se 

mostram passivas, selecionando os pares mais convenientes.” 

A 
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(Charles Darwin, in “The Descent of Man”, 1871, extraído de “Seleção 

Sexual”) 

 

Entendeu? Há duas maneiras de atrair uma parceira no reino 

animal: 

 

1. Matar ou afugentar os rivais 

 

O exemplo clássico é o chifre dos cervos. Eles não servem apenas 

para proporcionar vantagens ambientais como também para mostrar 

qual macho é o dominante. A ideia de ser dominante é muito 

importante. Recorde-se dessa palavra. Mostrar dominância é forma 

mais comum de acabar com a competição. É mais comum (ou 

cômodo) espantar o competidor do que matá-lo. 

 

2. Excitar o sexo oposto 

 

Isso aumenta suas opções de procriação. Esta é uma adaptação 

baseada na atração ao invés da dominação. O clássico exemplo está 
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no rabo do pavão. Ela é custosa para o animal, não traz qualquer 

vantagem para ele, e, de fato, o torna uma presa mais vulnerável 

para os predadores. Ela toma muito dos recursos físicos do pavão. 

Entretanto, estudos mostram que a plumagem do macho é um 

indicador de que sua saúde. Um pavão com plumas grande não só se 

mostra altamente saudável, mas que também tem acesso a fontes de 

água e comida farta. Pavões mais jovens ou mais fracos não podem 

produzir uma plumagem mais elaborada do que aqueles mais velhos 

e saudáveis. A plumagem providencia benefícios para os pavões 

machos, enviando sinais biológicos para as fêmeas, comunicando: 

“Sou saudável. Me escolha para se acasalar”. Isto tem um status 

elitista e de exclusividade, como se dissessem: “Sou melhor que 

esses pavões que não produzem essa penugem.” 

 

Faça uma nota mental dessas quatro qualidades: 

 Dominância 

 Atratividade 

 Elitismo 

 Acesso a recursos 

 

Essas são qualidades que as fêmeas de qualquer animal 

buscam num parceiro. Porém, diferentes espécies têm formas 

diferenciadas de expressar essas qualidades. Para os leões, uma juba 

escura é melhor do que uma juba clara. Para fazer crescer uma juba 

escura é necessário mais recursos. 
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É como se o leão macho mandasse um sinal à fêmea: “Eu tenho 

acesso a comida e mais recursos. 

Animais mais sociáveis e que vivem em grupos encontrem 

formas mais complexas de comunicar essas qualidades, e humanos 

são ainda mais complicados nesse quesito. Então vamos tirar um 

momento para examinar como essas qualidades são comunicadas 

entre os humanos. 

 

 

Coisas que “colam” e que “não colam” 

 

Aqui está uma lista de qualidades atraentes e repelentes que 

você pode demonstrar através de suas roupas. Essas coisas que 

“colam” e “não colam” não são algo que as mulheres admitiriam 

facilmente ou que estariam dispostas a explicar se questionadas 

diretamente sobre roupas. Na verdade, muitas mulheres nem estão 

conscientes sobre os fatores que as fazem se sentir atraídas por um 

homem, e isso é fato! 

 

Coisas que não colam 

 

- Se vestir como um “carinha bacana”: Mulheres não se sentem 

atraídas por carinhas bacanas porque eles não são dominantes. 

Carinhas bacanas são submissos às mulheres e a outros homens na 

maioria das situações. 

- Aspecto sujo ou “porco”: Há uma fina linha entre ter um 

aspecto “descuidado” e parecer sujo. Um descuido pode ser bom 

porque parece que não se está se esforçando demais. Porém deve-se 

ter cautela para não se parecer “porco”. Isso comunica que você não 

tem respeito por si mesmo, e consequentemente você será visto 

como uma carga pela sociedade. Você não é da elite, tem pouco 

acesso a recursos. 
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- Medo de se destacar: Esforçar-se demais para escancarar que 

você é uma pessoa medrosa e sem identidade pessoal. Mais uma vez, 

isso demonstra falta de dominância. 

- Se destacar demais: Se destaque demais e parecerá que você 

está desesperado por atenção. Isso pode ser prejudicial de muitas 

formas. Poderá atrair atenção negativa, o que lhe transformará em 

uma carga social para as pessoas ao seu redor ou você parecerá 

ignorante acerca das culturas e subculturas ao redor. 

- Esforçar-se demais: Isto poderá te fazer parecer muito 

submisso, ou que você estará se esforçando demais para competir 

com os demais. A ironia é que no começo você realmente terá que se 

esforçar muito, mas simplesmente não deve transparecer isso. 

Esforçar-se demais não é coisa da elite. 

Sim, é certo que você vai despender tempo e esforço para 

aprender sobre moda e criar um visual para si. Porém quando 

estiveres terminado, não deve parecer que você passou o dia inteiro 

diante do espelho, obcecado com o que irá vestir. Isso é coisa de 

mulher, não é nada masculino. O trabalho é duro a princípio, quando 

você terá que se educar e fazer compras para conseguir um visual 

novo, porém depois isso não deveria ser muito difícil. Seu novo visual 

não deve transparecer ter sido conseguido com esforço pelos outros. 

- Com medo do embate: Isto tem a ver com a forma como você 

“encara” as coisas. As mulheres se sentem atraídas por homens que 

pensem ser durões em um embate. Se você se esforça demais para 

“criar culhões”, as mulheres pensarão que você talvez seja só uma 

bicha [Nota do Tradutor: pussy, no original em inglês, e mariquita, na 

tradução em espanhol]. 

- Preocupar-se demais com o que os outros vão pensar: Creio 

que todos conhecemos alguém assim, que é tão inseguro que chega a 

ser uma merda [N.T.: drag em inglês, e peñazo em espanhol] tê-lo 

por perto. Isto é o que suas roupas podem comunicar. 
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- Depreciar a importância da moda e da imagem: Alguns caras 

realmente não se preocupam em se vestir bem e ter estilo. Este é o 

tipo de sujeito que arrota em público e dificilmente consegue pegar 

alguém. Não se junte com esse tipo de cara, são muito comuns para 

serem considerados da elite. 

- Ter um visual ultrapassado: Alguns caras seguem com o 

mesmo visual por muito tempo. Depois de uma década ou mais, 

seguem tendo o mesmo aspecto. Como um tipo como esse, a mulher 

presume se tratar de um cara totalmente “por fora”. Um homem com 

aspecto obsoleto não tem acesso a novas informações sobre estilo. 

 

Soa meio confuso, né? 

 

Se esforçar demais, não se esforçar tanto assim… 

Preocupar-se demais com o que pensam os outros, ignorar as 

costumes daqueles que te rodeiam… 

O fato é que a moda necessita de um equilíbrio delicado de 

muitos fatores diferentes. É um bom começo estar atento a esses 

fatores variados para evitar vacilos. 

 

Coisas que colam 

 

- Qualidades alfa: Muitas das qualidades desta lista entram na 

categoria de “qualidades alfa masculinas”. As mulheres querem estar 

com um homem que seja um líder e um ganhador. Elas rechaçam 

sem remorso qualquer um que pareça lutar desesperadamente para 

viver. 

- Estar imune à pressão social: Há muitas espécies de pressão 

social nos afligindo. Pressão para encarar os problemas, para se 

destacar, para mudarmos, para não mudarmos… e a lista segue. Se 

você está constantemente cedendo a toda essa carga, sua vida se 

tornará confusa e frustrante. As mulheres têm uma intuição 
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fantástica sobre isso, e sempre procuram se cercar de homens que 

ignoram essa pressão e vivem segundo suas próprias regras. 

- Educado pela moda vanguardista: Dispor de um interesse pela 

moda te faz muito mais atraente pela maioria das mulheres. Se você 

realmente procurar conhecer isso a fundo, acabará se tornando uma 

raridade; estará além de 90% dos caras por aí. 

- Ter acesso a informações privilegiadas: Este é o século XXI; 

estamos vivendo na “Era da Informação”. Informação = Poder = 

Riqueza. Algumas formas de informações são segredos 

cuidadosamente guardados, em especial quando se mostram fashion. 

Criadores de tendências intencionalmente mudam o que está “na 

moda” rapidamente, e se torna difícil acompanhar. Isso separa as 

pessoas em duas categorias: as que estão “no páreo” e as que não 

estão. Se você está na primeira categoria, simplesmente mostre a 

todos que você tem acesso a essa informação que mais ninguém 

tem. Mulheres entendem instintivamente que o acesso a essas 

informações privilegiadas garantem que ao portador um status de 

riqueza e sucesso, sendo que algumas delas consideram este acesso 

até mais importante que o status real do sujeito. 

- Ativação dos mecanismos de atração latentes: Todas as 

mulheres têm esses mecanismos em seu subconsciente. Na maioria 

das vezes, eles se mostram como estereótipos implantados na mente 

delas através da cultura pop e dos meios de comunicação. Os caras 

que podem desencadear esses mecanismos de atração são escolhidos 

para serem tratados de forma diferenciada; as regras normais não se 

aplicam a eles. 

- Estar bem cuidado ou estar interessado em se cuidar: Isto 

mostra que você tem interesse e recursos em dispender tempo e 

dinheiro em seu benefício, além de demonstrar um alto nível de 

respeito próprio. 

- Sendo um cara atualizado e “por dentro” de tudo: Este 

aspecto é particularmente importante quando de trata de mulheres 
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de alto nível. As mulheres mais jovens querem um sujeito que 

entenda sobre a cultura pop do momento, moda, estilo, música, etc. 

Se você está por fora disso, está se arriscando a perder sua posição 

social [N.T.: é por essas e outras que não gosto de adolescentes]. 

- Entendido sobre as comunicações sutis femininas: As 

mulheres são comunicadoras sutis, e tendem a responder melhor aos 

homens que entendem essa linguagem perspicaz. Estilo e cuidado 

pessoal requerem atenção a detalhes. Se você pode criar um estilo 

que tenha algumas sutilezas, as mulheres irão assumir que sua vida 

tem nuances interessantes e que você é entendido nesse nível de 

comunicação. 

Bastante simples, não é verdade? Estar bonito e por dentro das 

coisas, isso atrai as mulheres. Para alguns homens, isso é simples, 

porém a maioria deles (incluindo eu mesmo) teve a mente maculada 

com mensagens confusas e com programação social ruim por 

décadas [N.T.: é, sei desse papo, certas coisas podem realmente 

foder com a sua cabeça, como essas malditas comédias românticas, 

argh!]. Apenas revertendo este acidente podemos alcançar nosso 

verdadeiro potencial. 
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PARTE 2 – OBSTÁCULOS 

INTERNOS 
 

 

gora conhecemos as 4 qualidades que fazem sucesso 

no reino animal: dominância; atratividade; elitismo; e 

acesso a recursos. 

Você também tem uma boa ideia da forma como 

estas coisas devem ou não ser usadas pelos seres 

humanos. Agora é hora de averiguar o que vem te impedindo de 

demonstrar essas qualidades desde muito tempo. 

Eu tenho feito bastantes mudanças de visual em meus 

seminários ao vivo, e parece que a maioria dos homens têm sempre 

os mesmos problemas limitantes. Não é uma falta de informação, 

pois ela está aí para que você possa usá-la. Muitos caras apenas a 

ignoram, pensando: “Não, isso não é pra mim”. Eles simplesmente se 

limitam antes mesmo de cogitar em tentar algo novo. Vamos dar 

uma olhada de onde vêm esses entraves mentais que limitam sua 

maneira de pensar. 

 

Porque nos auto-sabotamos? 

 

Quando eu olho pra trás e vejo as roupas que eu vestia anos 

atrás, eu posso observar que eu estava acabando com minhas 

chances de conseguir interagir com as mulheres. Eu queria sair e 

dormir com um monte de mulheres atraentes, porém a forma que eu 

me vestia fazia com que elas perdessem a excitação de imediato e eu 

não me dava conta disso. Havia uma forma bastante simples de 

solucionar esse problema; a resposta estava na minha cara, mas eu 

não podia vê-la. 

A 
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Me considero uma pessoa bem inteligente. Eu tinha passado os 

últimos 13 anos estudando psicologia e filosofia, então como podia 

estar tão cego para o óbvio? 

Descobri que, como a maioria dos homens, eu tinha camadas e 

camadas de auto-engano que me impediam de ver o que realmente 

estava se passando. 

Depois que eu finalmente concebi e consegui um visual 

maneiro, comecei a mudar o look de outros caras que estavam 

trabalhando em ter sucesso com as mulheres. Descobri que quase 

todo o mundo tinha sua própria versão dos mesmos enganos. 

Isto se chama “programação social negativa”. É quase 

impossível evitar de captar coisas assim por aí. Você tem que 

identificar sua programação social negativa se quiser deixá-la para 

trás. 

 

Temor escolar 

 

O primeiro obstáculo que um homem enfrenta é sua 

mentalidade escolar que todos desenvolvemos quando crescemos. 

É normal que alguns meninos zombem de outros e disputem 

por domínio social na escola. Assim é como se estabelece uma 

hierarquia social e se aprende lições que serão valiosas no futuro. Às 

vezes, esta competição pode ser muito intensa, e todos nós ficaremos 

no lado perdedor em um momento ou outro. 

A forma mais fácil para um garoto obter vantagem social sobre 

os demais é se zombar de algo óbvio, diferente. Se você tira onda 

com alguém diferente, pode vir a ganhar o respeito e a lealdade de 

toda a escola, não só dos garotos que te zoavam antes. Sacanear 

outros garotos podem trazer enormes benefícios sociais para você. 

Como resultado, os garotos que são diferentes são os mais 

azucrinados. É possível que esse garoto possa ser de outra etnia ou 
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classe social, ou ainda tenha uma forma diferente de falar ou que 

simplesmente tenha um aspecto diferente. 

Tudo o que é preciso para que se pareça diferente é um corte 

de cabelo incomum ou uma maneira diferente de se vestir, não 

importa. 

Voltemos à sua época de colégio. Lembra daquele garoto com 

cabeludo ou da garota com cabelo muito curto? De alguém de outro 

país ou um pouco mais pobre que os demais? 

No mundo dos adultos, essas diferenças são aceitas e inclusive 

valorizadas. No mundo das crianças, essas diferenças são motivo de 

chacota. Estes casos são o combustível que alimenta a competência 

social e estabelece a estrutura social que cumprirá dia após dia por 

toda sua vida escolar. 

Há uma grande chance de que, em algum ponto de sua vida, 

você era uma criança diferente. A perseguição que uma criança 

sofreu causa uma tendência a fazer as coisas com segurança, para 

que ela possa se misturar com as demais, para evitar que nos olhem 

diferente. 

Toda criança que era normal de todas as formas observa a 

perseguição a quem é diferente, e isso faz com que construam essa 

mesma tendência de “segurança”. 

Não há nada de errado nisso quando você é criança ou 

adolescente. É uma adaptação útil que permite-lhe passar pela vida 

sem ser prejudicado ou ferido pela perseguição. O problema é que 

muitas pessoas carregam essa mentalidade de “estar seguro” até sua 

vida adulta, quando isso não serve mais pra nada. As regas 

mudaram, e ser diferente começa a ser vantajoso. 

Essa mentalidade de “segurança” pode limitar suas crenças e te 

fazer uma pessoa tímida e imatura. 
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A Programação caseira do “carinha bacana” 

 

Quando eu era garoto, eu aguardava as manhãs de Natal por 

meses. Quando elas finalmente chegavam, tínhamos presentes de 

diferentes familiares. Alguns gostavam de me dar brinquedos, outros, 

algo mais funcional, como roupas. Todo ano, sem falta, algum 

parente me comprava um suéter com uma rena ou com árvores de 

natal bordadas nela. 

 

 

            Olha o Brad P com cara de “parabéns” lá atrás! 

 

Quando eu abria o presente e vestia o suéter, meus pais 

gritavam em voz alta: 
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UOU, QUE SUÉTER LINDO! VISTA-O, VISTA-O! OLHEM PARA ELE... 

QUÃO BACANA ELE FICA NESSE SUÉTER!! 

 

E então toda a minha família gritava em coro: 

 

GAROTO BACANA! SUÉTER BACANA! OH, ELE PARECE TÃO BACANA! 

 

Eu continuo ouvindo aquelas palavras ecoando lentamente em 

meus ouvidos: “BACANA, bacana, bacana… SUÉTER, suéter, suéter…” 

Aparentemente, a “bacanice” do suéter era mágica e 

contagiosa. Era só eu pôr o suéter e eu estava transformado num 

chamariz de charme para ser admirado por todo o país pela sua 

“bacanice”. 

Claro que meus parentes não queriam me prejudicar em nada. 

Na maioria dos encontros em família, os pais querem apenas 

impressionar os outros com o comportamento complacente de seus 

filhos. 

Quando em família, a maioria das pessoas adotam a 

perspectiva ilusória de que, uma vez sendo amável com todos, é 

possível conseguir tudo o que se queira na vida, então todos vivem 

felizes para sempre. E ENFIM TODO O MUNDO SE AMARÁ! YUHU!! 

Porventura você teve uma história similar de “programação de 

carinha bacana” quando criança. E é assim que tudo começa. Quando 

se é criança, você começa a adotar essa ideia ilusória. Mais tarde, 

isso irá sabotar suas chances de sucesso com as mulheres [N.T.: o 

mais engraçado é que você acaba assimilando e pondo em prática 

essa programação doida sem se tocar disso!]. 

Para um cara normal em crescimento, isto é o que acontece: 

sua mãe te compra uma roupa de algum catálogo da C&A [N.T.: 

seguindo a linha de raciocínio do e-book original, eu poderia colocar 

aqui qualquer outro grande centro comercial, então dane-se!]. Sua 

mãe te põe a tal roupa lhe diz que você parece “bacana” vestindo 
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aquilo. Ela está querendo dizer, de forma nada sutil, que ela quer ver 

você como um “menino bacana”. É aí que você começa a assimilar a 

personalidade de um “carinha bacana” desde sua tenra idade, não 

porque isso te serve bem em todas as situações, mas porque você 

quer agradar os adultos que te cercam. 

Quando mais velho, por influências externas similares, você 

continua a se vestir e a ter o mesmo visual do tipo “carinha bacana 

de mamãe”. Encaixe-se nisso, espelhe-se nisso, não se destaque. 

Não ofenda ninguém porque você pode se dar mal. Não seja 

assertivo. Seja cooperativo. Seja submisso. Esta é sua primeira 

experiência na criação de sua personalidade. 

Eventualmente, a maioria dos adolescentes tentam algum tipo 

de experimento com a moda, e na maioria das vezes seus pais lhes 

dificultam a vida por isso. É tão comum que praticamente já virou 

clichê em nossa sociedade. Há inclusive um episódio de The Cosby 

Show [N.T.: é uma sitcom norte-

americana estrelada por Bill Cosby e 

considerada uma das séries de 

televisão de maior sucesso dos anos 

80] onde Cliff Huxtable pega Theo e 

Cockroach usando delineador para 

escurecer os bigodes pré-púberes. 

Viram esse? Cara, Cliff faz da vida dos 

garotos um inferno por causa disso! 

 

Quando crescemos, temos à disposição caminhos diferentes. 

Alguns homens se envolvem com caras que entendem de moda. Se 

você anda com gente assim, começará a se sentir bem em se 

interessar por isso, ou pelo menos passará a copiá-los; assim, lhe 

parecerá muito natural arrumar um visual maneiro. 

Depois, há os caras que estão sempre à procura de roupas 

maneiras, eles realmente têm um interesse ativo pela moda e asseio. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sitcom
http://pt.wikipedia.org/wiki/EUA
http://pt.wikipedia.org/wiki/EUA
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bill_Cosby
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_de_televis%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_de_televis%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_de_televis%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anos_80
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anos_80
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anos_80
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Eles assistem a Queer Eye [N.T.: também conhecido como “Queer 

Eye for the Straight Guy”, o programa, que ia ao ar no Fox Life às 

19hs dos sábados e domingos no Brasil, mostra cinco homens 

homossexuais tentando ajudar um homem hetero a organizar sua 

vida bagunçada]) e lêem GQ [N.T.: também chamada “Gentlemen's 

Quarterly”, trata-se de uma revista mensal para homens falando 

sobre moda, estilo e cultura, contendo artigos variados que 

compreendem desde alimentação a dicas sobre sexo, fato pelo qual 

foi associada à metrossexualidade]. Essa é a minoria. 

A maioria dos caras, porém, nunca muda de verdade. Eles 

nunca deixam pra trás aquela visão infantil envolvendo moda e 

visual. É um verdadeiro desafio reprogramar seu próprio senso de 

moda tanto quanto é um desafio reprogramar-se para ter sucesso 

com as mulheres. É uma jornada interessante que te exigirá muita 

experimentação. 

 

O que há de tão ruim em ser um “carinha bacana”? 

 

A esta altura você pode ter se perguntado porque é tão mal ser 

um carinha bacana. Pergunte a qualquer mulher sobre o que ela quer 

num cara e as palavras “cara bacana”, “agradável” ou “amável” 

estarão normalmente em algum lugar da lista. O problema é que 

essas garotas não correspondem bem a esse carinha bacana. Estar 

com um cara assim não faz uma mulher se sentir atraída ou com 

tesão. Na verdade, isso geralmente as deixam ressentidas e chorosas 

[N.T.: whiny em inglês, e cajumbrosas em espanhol]. 

O que as mulheres querem dizer com "eu quero um cara legal" 

é que ela quer, na verdade, um cara que é dominante, mas ainda 

assim trate-a bem. Isto é confuso para os homens, porque achamos 

que ela está usando o termo "carinha bacana" da mesma maneira 

que a nossa família usava quando éramos mais jovens. No entanto, 

não é isso que a garota está querendo dizer. Entendam de uma vez: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fox_Life
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Homo
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quando a garota use o termo “carinha bacana”, ela quer se referir ao 

cara que dominante e mesmo assim as trata bem. Pronto! 

A "Síndrome do Carinha Bacana” é um problema generalizado 

que impede os homens de ter sucesso com as mulheres. O cara legal 

tende a se comportar de forma submissa em torno delas. Ele coloca 

uma mulher em um pedestal de imediato, sem dar a ela uma chance 

de ganhar o seu respeito, ou seja, fazer por merecer isso! Ele 

comunica a crença de que a mulher é uma pessoa melhor do que ele. 

O carinha bacana comunica que ele não é digno de atenção de uma 

mulher justamente porque age de forma submissa e inferior para 

com ela. A maioria das mulheres não querer namorar um cara com 

uma opinião tão negativa de si mesmo. 

Eis alguns exemplos simples do que carinhas bacanas dizem e 

como as mulheres interpretam-nos: 

 

Carinha bacana: "Posso lhe pagar uma bebida?" 

O que ela ouve: “Ele não acha que ele é digno de ter uma 

conversa comigo, então ele está tentando comprar minha atenção por 

cinco dólares.” 

 

Carinha bacana: "Você é solteira? Posso te levar pra sair 

qualquer hora?" 

Ela ouve: “Ele nem sequer parou para me conhecer direito e já 

está me convidando pra sair… Ele assumiu rápido demais que eu sou 

uma garota interessante… Esse cara só pode estar desesperado ou é 

um pega-ninguém! Pior ainda: ele pode estar só querendo sexo! 

Deve achar que eu sou muito pra ele…” 

 

Carinha bacana: "Você é tão bonita! Você é a mulher mais 

incrível que eu já conheci!" 
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Ela está pensando: “Por que ele está me bajulando tanto 

assim? Talvez ele nunca tenha conversado com uma garota bonita 

antes! Deve ser só mais um perdedor escroto…” 

 

Mulheres conhecem caras assim o tempo todo. Normalmente, o 

carinha bacana faz algum tipo de oferta agindo de forma submissa, e 

então a mulher educadamente se recusa e, posteriormente, diz a 

seus amigos que "não rolou química" ou alguma merda dessas. 

Porque o carinha bacana continua fazendo as mesmas coisas se 

ela simplesmente não funcionam? 

O "carinha bacana" tem uma crença ilusória cravada bem fundo 

em sua mente. Ele acredita que, se ele atender às necessidades 

alheias e fizer tudo os outros lhe pedem, terá suas necessidade 

satisfeitas por eles e e conseguirá ser amado por isso. Certo, deveria 

aparentemente fazer sentido, já que desde tenra idade, somos 

ensinados a "tratar os outros como gostaríamos de ser tratados". Se 

por um lado é um sentimento admirável e mesmo eficaz em algumas 

situações, esse comportamento se mostra totalmente insensato 

quando se lida com as mulheres. A suposição de que "atendendo as 

necessidades alheias, terei as minhas atendidas e vou ser amado por 

isso" é um erro enorme. 

No mundo real você não pode sair por aí dando a todos que 

você encontra tudo o que precisam. As pessoas vão usar e abusar de 

você. Elas vão pisar em você. Elas não vão cumprir as suas 

necessidades, não vão fazer o mesmo por você. Você não será 

amado. Se você der às pessoas o que elas querem e precisam, você 

tem que ter certeza de que ganhará algo em troca. Só então elas vão 

começar a te levar a sério e até retribuir seus favores. 

Talvez você conheça um "carinha bacana". Talvez você já tenha 

sido usado numa situação dessas ou seja esse cara todo dia da sua 

vida. Nesse caso, você deve sentir na pele o que acontece quando se 

deixa pisar pelos outros. 
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Mesmo se fosse verdade que, uma vez satisfazendo as 

necessidades dos outros, você vai ter suas necessidades satisfeitas e 

ser amado, a maioria dos "carinhas bacanas" não entendem o que as 

mulheres realmente querem, o que precisam, o que as atrai, e como 

suas necessidades conflitantes pode motivá-las de forma estranha e 

imprevisível. 

Quando se trata de namoro, homens e mulheres têm 

necessidades diferentes. Muitos homens supõem que, se atender às 

superficiais necessidades imediatas de uma mulher (bebidas, elogios, 

jantar, atenção, etc), então a mulher vai reciprocamente atender 

suas necessidades imediatas. Na realidade, as necessidades de uma 

mulher são muito mais complexas do que você imagina. 

Claro, as mulheres precisam do tipo de coisa que os carinhas 

bacanas oferecem. Eles freqüentemente nos lembram dessas 

necessidades. O que as mulheres não dizem é que les precisam de 

uma vasta gama de outras coisas a fim de satisfazê-las: 

 

 Desafio 

 Atração 

 Tempo 

 Conforto 

 Possibilidade de benefícios sociais 

 Uma maneira fácil de classificá-lo quando falar com suas 

amigas 

 Sentir-se única a seu lado 

 Potencial para um relacionamento bem-sucedido a longo prazo 

 Potencial para um caso proibido e secreto 

 Liderança 

 Proteção 

 Fortes emoções positivas 

 Fortes emoções negativas 

 Um homem que é misterioso e imprevisível 
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Você deve ter notado que alguns destes desejos e necessidades 

entram em conflito uns com os outros. 

Sim, é verdade, as mulheres são assim, confusas com o que 

querem e precisam. Mulheres são complexas, de fato. Elas não 

precisam de todas estas coisas ao mesmo tempo, mas eles são 

interessados em todas elas uma hora ou outra. 

Para realmente satisfazer todas estas necessidades, você tem 

que misturar algumas das qualidades dos “carinhas bacanas” que 

todos nós aprendemos com outras que ninguém nos ensinou. Ao 

fazer isso, você vai mostrar às mulheres que você tem uma 

personalidade multidimensional. (Isso é algo que eu falo durante todo 

o seminário The Underground Dating, que está agora disponível em 

CD de áudio.) Isso é o que as mulheres estão realmente 

interessadas. Ela responderá bem a um cara que é completamente 

idiota e também bom e doce, desde que faça tudo no momento certo. 

Você não pode simplesmente ser um idiota total e nunca ser 

agradável. Isso não vai funcionar. Atrair mulheres requer uma 

mistura especial dos dois. Apenas deixando de agradar as mulheres o 

tempo todo você conseguirá isso. 

Então, como você pode usar alguns dessas tendências dos 

carinhas bacanas a seu favor? 

Você pode começar identificando quais são atrativas e quais 

não são. 

 

Lado Bom 

 

 Ser cortês: É sempre bom abrir as portas para as mulheres e 

fazer as coisas como um cavalheiro. 

 Ser um bom ouvinte: É geralmente bom ouvir a forma como 

as mulheres expressam suas emoções e contam histórias. Você só 

precisa saber quando parar. Se uma mulher está ficando sentimental 
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e derramando lágrimas para você quando está muito no início do 

relacionamento, você deve educadamente mudar de assunto. Há 

momentos certos para ser um grande ouvinte. Há outras vezes em 

que você deve fazer um esforço para ser o "cara engraçado" e evitar 

ser o “terapeuta”. 

 Ser protetor: É sempre bom fazer as mulheres se sentirem 

protegidas. 

 Ocasionalmente mostrar um lado vulnerável: Isso pode ser 

agradável e atraente. Isso mostra que você é humano, é atingível, e 

tem um lado sensível. 

 

Lado Ruim 

 

 Ser submisso. 

 Permitir que as pessoas ao redor te pisem. 

 Fazer favores desnecessários para as pessoas. 

 Ser emocionalmente carente. 

 Fazer contratos secretos com as pessoas onde você espera que 

elas automaticamente atendam às suas necessidades. 

 

Você tem que perguntar o que quiser. Não se acomode 

esperando pessoas para atender às suas necessidades só porque 

você encontrou a sua. Carinhas bacanas fazem isso, e acabam 

lentamente se transformando em verdadeiros caldeirões borbulhantes 

de ódio e ressentimento por causa disso. Eles estão sempre 

reclamando sobre como as pessoas são más e o mundo, injusto. 

Quando esse tipo de raiva te atacar, você não estará agindo de forma 

assim tão “bacana”. 
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O VISUAL DO CARINHA BACANA 

 

Se você tem a chamada "síndrome do carinha bacana", isso pode 

criar medos irreais enquanto você estiver mudando o seu visual. 

 

Carinhas bacanas só se vestem bem o suficiente para misturar-se 

com o resto, ou seja, de forma bem básica, discreta e, digamos, “sem 

sal”. É por isso que a maioria deles têm a mesma aparência. Carinhas 

bacanas têm medo de se vestir melhor do que as outras pessoas, 

pois temem que alguém venha a questionar por que eles estão “tão 

bem vestidos” ou, se vestirem algo pior do que os outros, lhes 

perguntem por que "se vestem como vagabundos". 

 

Na verdade, carinhas bacanas se vestem para 

evitarem os olhares de estranhos. Isto impede 

o sujeito de expressar sua real identidade 

através de sua roupa. O resultado final é um 

aspecto genérico bem chato e careta. 

 

Aqui ao lado está um exemplo do visual de um 

carinha bacana. Este é um amigo meu, cuja 

namorada vive no outro lado do país. Veste-se 

como um cara que mantêm as mulheres longe 

dele, evitando a tentação. Depois de um 

tempo perguntei-lhe o porquê daquilo, e ele 

me respondeu que se vestir como um carinha 

bacana sempre funcionou pra ele (?) [N.T.: 

papo furado, esse cara se veste igual eu há 

uns anos atrás, e eu não pegava ninguém me 

vestindo como esse merdinha aí; quer dizer, 

porra, olhem as calças do maluco, rapá!]. 
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Carinhas bacanas, memórias escrotas 

 

A maioria das mulheres já tiveram experiências ruins com caras 

legais. Ele assume muitas formas. 

 

 O cara chato que compra bebidas pra ela e a importuna. 

 Um relacionamento sério, onde seu namorado lhe permitiu que 

ela pisasse nele. 

 O assediador que lhe manda flores e presentes em um esforço 

para mostrar o quão bem ele pode tratá-la. 

 Um encontro com um carinha bacana do tipo "caldeirão 

borbulhante de ressentimento". Muitas caras legais são bombas-

relógio. Eles foram tão maltratados por tanto tempo que se sentem 

prestes a explodir. Basta um encontro com um sueito desse e a 

mulher nunca mais falará com outros carinhas bacanas futuramente. 

 

A abordagem do carinha bacana 

 

No mundo real, as mulheres são 

abordadas por "carinhas bacanas” o 

tempo todo. Na maioria das vezes, 

esses caras não conseguem atrair a 

mulher e a situação torna-se 

desconfortável para todos. Com o 

tempo, as mulheres aprendem a 

detectar carinhas bacanas pelo modo 

como se vestem, e elas se tornam 

menos propensas a dar uma chance a 

esse tipo de cara. 

 

Carinhas bacanas que se aproximam dessas mulheres costumam 

fazer algo que faz com que a mulher perceba-o como 
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emocionalmente carente. Depois de anos sendo abordada por 

carinhas bacanas necessitados, há uma correlação gritante formada 

no subconsciente da mulher: 

 

 

CARINHA BACANA = NECESSITADO 

 

 

Eu sei que não é justo, mas temos de lidar com o mundo do 

jeito que ele realmente é, não do modo como gostaríamos que fosse. 

Se você está sempre preocupado em ser “discreto” e ter uma 

"aparência normal", todas as conotações negativas dos caras 

carentes vão ser transferidas pra você! [N.T.: QUE MERDA, NÃO?] 

 

 

LEMBRE-SE: Há uma pressão social maciça em todos nós para 

nos "misturarmos". Se você sempre se curvar à pressão social, não 

espere alcançar grandeza nessa área ou na vida em geral. 

Eu sei que parece muito injusto que a maioria das mulheres 

não estejam realmente dispostas em conhecê-lo "em um nível mais 

profundo", e que basear suas decisões iniciais em razão de 

estereótipos e experiências anteriores é um erro, mas você tem que 

entender que as mulheres atraentes são abordadas constantemente. 

Elas não têm tempo para decifrar cada sujeito que fala com elas. Elas 

têm que criar atalhos e estereótipos, isso é comum. 

Se as mulheres o virem como um sujeito estereotipado, um 

"carinha bacana", você terá que suar muito para seduzi-las. 

Se você está mais interessado em aprender sobre as raízes da 

"síndrome do carinha bacana" e como se recuperar disso, confira um 

livro chamado No More Mister Nice Guy, de Robert A. Glover [N.T.: 

recomendadíssimo!!]. 
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Você também deve verificar Nice Guy, desenhos de Mark 

Gonyea, em MrOblivious.com. Eles são muito engraçados e vão dar-

lhe uma maneira fácil de entender esse fenômeno. 

Por enquanto a coisa mais importante que você precisa saber é 

que as mulheres não são atraídas por esses caras e que você vai ser 

classificado como um “carinha bacana” se você se vestir como um. 

 

Programação social “anti-gay” 

 

Ok, este é um grande problema. Muita gente tem o seu estilo 

pessoal atrofiado por essa tal “programação social anti-gay”. Isso 

acontece de 2 maneiras: 

 

1. Ninguém quer parecer “meio gay” se não é gay. 

 

Ok, justo. Eu não acho que você deva tentar se vestir de um 

jeito meio gay a menos que você especificamente esteja adotando 

um "look metrossexual" e usando isso como uma maneira de atrair as 

mulheres (mais sobre isso depois). Se parecer meio gay, entretanto, 

não é o que a maioria dos caras deve estar pensando agora. 

O problema é que quase nada poderia ser interpretado como 

"meio gay", e isso se torna uma desculpa comum para os indivíduos 

que têm algum receio em mudar o visual, de sair de sua zona de 

conforto, de ultrapassar os seus limites. 

 

2. Ter interesse em moda faz você parecer meio gay para 

os outros, mesmo que você não aparente ser gay. 

 

Há um pouco de verdade nisso. Se você sair com pessoas de 

mente fechada e começa a falar de moda, eles podem perturbá-lo por 

causa disso. Em algumas subculturas rurais, mesmo as mulheres 
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podem ter uma reação negativa aos caras que estão interessados em 

moda. 

Mas se você não mora em Wyoming e não sai com 

caminhoneiros, você provavelmente não fazer precisa se preocupar 

com isso. 

Você tem que decidir quem é que você quer atrair pra você. 

Você quer atrair caminhoneiros ou mulheres gostosas? A escolha é 

sua. 

A grande maioria das mulheres acham que homens antenados 

em moda atraentes e interessantes. 

A ironia da programação social anti-gay é que você pode 

aprender mais sobre se vestir de forma atraente com caras gays do 

que com qualquer outra pessoa! Em média, os homens gays se 

vestem de forma mais atraente do que os homens heterossexuais. Se 

você não acredita em mim, perguntem isso às mulheres atraentes. 

Se os homossexuais não nascem com mais “sentido” para a 

moda do que os homens heterossexuais, então por que eles se 

vestem melhor? 

Simples: eles só têm mais prática. Eles pertencem a uma 

subcultura que encoraja-os a estudar moda e explorar diferentes 

olhares. Enquanto muitos homens heterossexuais matam a sua 

criatividade com o medo e a inibição, os gays têm "permissão" para 

serem criativos com seu guarda-roupa. 

Se você quiser alguns conselhos de moda grande, pergunte a 

um cara gay. Eles têm anos de experiência aprendendo o que fica 

bem em um homem. Eles também tendem a ser totalmente 

favoráveis em sua busca para transar com garotas mais 

frequentemente. 

Às vezes você vai obter bons conselhos de mulheres, mas nem 

sempre. O problema com a obtenção de conselhos de moda com 

mulheres é que elas não são totalmente favoráveis à nossa tendência 

a "transar". As mulheres têm sua própria tendência. Talvez ela queira 
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que você continue a ser um cara babaca e agradável. Talvez ela 

tenha uma queda por você e queira manter outras mulheres longe. 

Talvez ela queira você como um orbitador (um amigo que faz seus 

favores na esperança de ganhar seu coração). 

Talvez ela acha que é divertido agir como uma especialista em 

moda, embora ela saiba muito pouco sobre o tema. Isto é comum. 

Muitas mulheres gostam de acreditar que elas são especialistas em 

tudo, desde moda a relações com a cultura pop, mas elas não vão ter 

o tipo de conhecimento especializado necessário para criar uma 

aparência atraente para um homem. 

Conselhos de moda pelas mulheres é melhor do que nada, mas 

é acertar ou errar, dependendo da tendência da mulher. 

Em conclusão, a ideia não é parecer "meio gay". No entanto, 

você não deve deixar o medo de parecer meio gay impedí-lo de 

mostrar o seu melhor. Às vezes a pergunta "você é gay?" é apenas 

uma maneira da mulher dizer que você tem grande estilo. 

 

Emulando o pai 

 

Então há os caras que têm um modelo único e ruim que eles 

não vão parar de imitar. Para algumas pessoas, é o do seu pai. Pense 

em como o seu pai vestido quando você estava crescendo. Ele 

provavelmente estava trabalhando duro para sustentar a família e 

teve pouco tempo para pensar sobre o que ele estava usando. Ele 

pode ter sido totalmente desinteressado em sua aparência. Você 

pode ter adquirido algumas dessas idéias, mesmo sem perceber. É 

por isso que é tão difícil para você se interessar por sua aparência. 

Pareceu a você que estaria se transformando em uma pessoa 

diferente. A verdade é você não é seu pai. Você não está definido 

pela sua própria atitude, desinteressado ou desprezando sua 

aparência. Se você mudar isso, você será uma pessoa melhor, mais 

eficaz. 
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Talvez tenha havido um momento na vida de seu pai que ele 

tinha um visual maneiro, mas você só veio conhecê-lo tarde demais 

para que pudesse vislumbrar isso. Pergunte-se: você viu seu pai em 

seu auge, quando ele atraiu a sua mãe? Ou você só foi vê-lo 10 anos 

depois, quando o seu estilo era funcional e pragmático? Pergunte ao 

seu pai algum dia sobre como ele se vestia quando ele estava 

namorando e tentando satisfazer às mulheres. Você poderá ver que 

ele era muito diferente do que você viu quando menor. 

 

Isso era bom há dez anos atrás 

 

Há um velho ditado que diz: 

 

VOCÊ PODE DIZER O MELHOR ANO DA VIDA DE UM HOMEM, PORQUE 

ELE AINDA TEM O CORTE DE CABELO. 

 

Para muitos homens com mais de 30 anos, atualizar o seu 

visual pode ser uma perspectiva assustadora. Grande parte de sua 

identidade é formada em sua adolescência e aos 20 anos. Pode ser 

difícil deixar para trás a roupa que estava com você durante esse 

período formativo. 

Alguns homens passam por um período em sua vida onde eles 

estão na vanguarda da moda. Normalmente esse é o período em que 

eles estavam namorando mais. Mais tarde, perdem o interesse no 

namoro e em moda também. Estes homens acabam por ficar com 

aquele mesmo visual por algum tempo. 

Eu vejo isso o tempo todo em meus alunos que estão "ficando 

para trás" depois de um divórcio ou uma separação. 

Alguns homens apenas decaem quando entram em um 

relacionamento. "A corrida é para mais tarde tirar o uniforme", dizem 

eles. 
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Pense nisso. Você formar as suas ideias sobre a moda de cinco 

ou dez anos atrás? Você já atualizou o seu visual ultimamente? Você 

ainda possui as mesmas roupas que possuía 5 ou 10 anos atrás? Este 

é um sinal de que você pode precisar atualizar o seu visual. 

Obtenha algumas roupas novas e se livre das coisas velhas. 

Você tem que jogar as coisas velhas fora de seu armário ou você vai 

continuar a usá-las. 

 

Tentando ser “autêntico” 

 

Em homens que têm uma programação social errônea na 

cabeça ou que têm medo de mudar, a resistência pode se manifestar 

de diferentes formas, sendo a mais comum o velho mantra de ser 

“autêntico”, mais conhecido como “ser você mesmo”. 

 

NÃO PRECISO TRABALHAR NO MEU ESTILO, SOU MANEIRO SENDO 

EU MESMO, PORTANTO VOU ME VESTIR APENAS DO MEU JEITO! 

 

O problema com a coisa do “ser você mesmo” é que você 

costuma acabar em algumas roupas velhas que não contam a 

absolutamente ninguém que tipo de pessoa você realmente é. Você 

realmente não parece com você mesmo. Você se parece com 

qualquer outra pessoa sem noção que está em algum lugar terrível. 

"Eu só vou ser eu mesmo" é a desculpa que pessoas assustadas 

usam quando elas não querem impulsionar-se para fazer seu melhor. 

É uma saída fácil, porque todos nós temos ouvido a ladainha do “ser 

você memso” por anos e anos se você quiser ter sucesso com as 

mulheres. Neste ponto, quem poderia culpá-lo por "ser você 

mesmo?" 

Vou chutar e dizer que para qualquer um que esteja lendo este 

livro "ser você mesmo" não está dando resultados com as mulheres. 

Então, por que as pessoas recomendam "ser você mesmo"? Não é 
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muito específico, porém a resposta pode ser bastante simples: quem 

recomenda isso não sabe de nada. Eles não podem ajudá-lo a ter 

sucesso com as mulheres porque eles não sabem nada sobre o 

assunto. A maioria das pessoas prefere dar uma resposta ruim a 

admitir que não sabe, o que nos leva à conclusão de que, portanto, 

"ser você mesmo” simplesmente não cola! 

O que diabos isso deveria significar? Quando se trata de 

aconselhamento de familiares e amigos, "seja você mesmo" pode ser 

traduzido como "por favor, fique a mesma pessoa que era antes, 

porque eu já estou confortável com isso e eu prefiro não me arriscar 

a ser desconfortável sobre você experimentar e mudar". 

Como homens do século 21, levamos esses medos e estigmas 

mesmo sem perceber. 

 

 Medos advindos da época escolar 

 Síndrome do “Carinha Bacana” 

 Programação Anti-Gay 

 Modelos ruins 

 Utilizar o "ser eu mesmo" como uma estratégia de moda 

 

Estes medos e delírios nos impedem de expandir a nossa 

identidade e nos expressar através de nossas roupas. Para piorar a 

situação, digamos que, tentando encontrar a informação certa para 

construir o seu olhar corretamente, você pode desembarcar em um 

intrincado campo minado de publicidade e ambiguidade. Em muitos 

aspectos, tudo está contra você. Vamos ter um momento para 

discutir os desafios que você irá encontrar ao longo da viagem para 

um visual maneiro e aprender a passar por eles fácil e rapidamente. 
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PARTE 3 – OBSTÁCULOS 

EXTERNOS 
 

Estilo de comunicação elitista 

 

amos rever as quatro qualidades primordiais básicas 

que você vai ter em mente quando escolher um visual: 

 

 

 

 Dominância 

 Charme 

 Elitismo 

 Acesso aos recursos 

 

Leva um segundo para se concentrar em #3: elitismo. Como 

em "se destacar dos outros". Sim, isso é o que elitismo significa. 

Quando eu era jovem, eu costumava pensar que todos 

deveriam ser considerados iguais e ajudarmos uns aos outros a 

compartilhar. Eu ainda acho que é importante compartilhar tanto 

quanto possível com os outros e dar valor às pessoas tanto quanto 

possível. Mas eu tenho reparado que, quando se trata de namorar e 

atrair as mulheres, nem todos os homens são iguais. 

Mulheres são descaradamente elitististas, quando se trata de 

conhecer caras e namorá-los. As mulheres são procurando por caras 

que são claramente da elite, ou seja, que se destaquem. Elas não 

querem caras medianos, e sim o melhor homem que pode 

eventualmente chegar até elas. Elas irão assumidamente rejeitá-lo se 

acharem que você não está abaxido de seus padrões. Isso te parece 

igualdade? 

V 
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A maioria das pessoas têm uma reacção negativa à vibe 

"elitista". Por quê? Porque, estatisticamente falando, é mais provável 

que você não faça parte da elite, porque a atitude elitista propagada 

pelos meios de comunicação dura e frequentemente te faz lembrar 

que você não está na lista "A". 

Você tem que parar de pensar assim, seu merda. O correto é 

desse jeito aqui: 

 

NÃO SEJA PEQUENO, SEJA DA ELITE, PÔ! 

 

Para ter sucesso na moda, é importante que você desligar a voz 

anti-elitista em sua cabeça, essa que diz "essas pessoas são esnobes" 

ou "eles não são tão maneiros". Basta desligar essa voz e abrir sua 

mente para a valiosa informação que poderia estar escondida por 

detrás essa vibe elitista. 

 

Eu sei, eu sei… Eles realmente são esnobes, e eles realmente 

não são assim tão maneiros, mas na moda isso é apenas a maneira 

como as pessoas agem. Você pode aprender 

muito com os esnobes se você parar de 

ignorá-los. Dê-lhes uma chance. Aqui está 

um pequeno trecho de um escritor de moda 

bem conhecido: 

 

"Na Gucci estava rolando um sério tema 

Fifties para a estação masculina de 

Primavera/Verão 2008. Frida Giannini levou a 

assinatura da silhueta mais além nesta 

temporada, introduzindo o cheque a partir de 

miniatura para macro, com window-pane 

para o dia e houndstooth para a noite." 

(Antonio Berardi, Vogue.co.uk.) 
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Certo, vamos tentar novamente: 

 

“O lance sobre Alexander McQueen é que 

você nunca sabe o que esperar. Nesta 

temporada, fomos levados a uma era facista 

de natação, com direito a salva-vidas e os 

sons de água e ondas. Enquanto 

esperávamos ansiosamente (ainda mais com 

a promessa de uma perfomance de natação 

sincronizada inspirada em Esther Williams), 

estávamos gritando de ansiedade e, 

justamente quando menos se esperava. o 

passeio de montanha russa tinha começado, 

e McQueen estava em forma. Seus meninos 

eram a ordem do dia, com suas vestimentas 

luxuosas. Pense em saudáveis viajantes experientes com uma 

prancha e mochilas, segurando um guarda-roupa de verão completo 

e você começa a enxergar a essência." 

(Antonio Berardi, Vogue.co.uk.) 

[N.T.: Passagem desimportante, cheia de frescura e sem muita 

praticidade; traduzi como pude apenas para que todos pudessem ter 

uma ideia do que se tratava.] 

 

Minha primeira reação foi provavelmente a mesma que a sua: 

 

Era facista de natação? MAS QUE PORRA É ESSA!? 

O cacete que eu comprar um troço desses! 

 

Se pudermos ver além dessa primeira reação e prestar atenção 

para as roupas, não há realmente muito a aprender aqui. Estas 

roupas têm impacto visual. Têm impacto social. Há implicações 
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culturais para essas roupas. É importante também papreciar a 

dedicação do escritor de moda e seu amor em escrever sobre ela. 

Quando você ouvir palavras estranhas como "houndstooth", não 

desconsidere a mensagem global. 

Em vez disso, olhe para o significado cultural da roupa a ser 

discutida. Talvez seja algo que você nunca usaria, mas você ainda 

estará melhor se você entender o que o designer estava pensando. 

O conceito para estes equipamentos é bastante simples, na 

verdade. Eles são olhares retro destinados a lembrá-lo de outra 

época. Eles estão usando as nossas idéias romantizadas sobre o 

passado para comunicar elitismo e fazer uma declaração artística. 

 

O sinal da moda mudando 

 

Por que é moda escrever de forma intencionalmente 

enigmática? Lembre-se: moda é um sinal biológico que você está 

enviando para todos ao seu redor o tempo todo. 

Sinal de alta moda indica: "Eu sou de status elevado e ter 

acesso a informações sociais e recursos sociais. Escolha-me para a 

reprodução". 

Os da "alta moda" mudam de sinal ao longo do tempo, a fim de 

mantê-los inacessíveis para aqueles que tentarem imitá-los. Ele foi 

criado para ser elitista e exclusivo pela sua própria natureza. A “alta 

moda” comunica sinais dos quais você é uma fonte, e, se você souber 

interpretá-lo, essa habilidade te introduzirá num tipo de elite social. 

A fim de manter o sinal "autêntico", aqueles com influência e 

poder da “alta moda” mudam-no constantemente. Se o sinal não 

mudasse, seria muito fácil para as pessoas de menor nível decodificá-

lo. Se o sinal pudesse ser facilmente copiado, o grupo de status 

elevado não seria capaz de diferenciar-se de pessoas de status 

inferior. 
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Porém a simples mudança drásticas desse sinal não é suficiente 

para proteger a elite. Na era da internet, evitar a disseminação de 

informação é mais difícil do que nunca. Aqueles que definem as 

tendências da "alta moda" tentam evitar que as massas acessem 

informações de moda usando um estilo de comunicação 

especificamente voltado para as mulheres e os gays. Aqueles metidos 

a “machões” são intimidados por esta linguagem. É assim que o 

"sinal de alta moda" é preservado na era da informação. 

Pense novamente sobre essas citações da Vogue. Como tirar 

você do jogo usando a linguagem? Você está absolutamente odiando-

a, certo? Você teria que ser um idiota total para escrever algo assim… 

Ou talvez você tenha que tentar falar com um público muito 

específico ao mesmo tempo em que intimida e confunde as massas. 

 

Imitando o sinal da alta moda 

 

Quer saber mais sobre como as pessoas tentam copiar o sinal 

de alta moda? Leia "Confissões do Velvet Rope", de Glenn Belverio e 

Onorato Thomas. Este livro é sobre a vida do porteiro mais famoso de 

Nova York. Ele é o cara que vai olhar para a sua roupa na porta de 

um clube de ponta e jogá-lo fora se ele não gostar. Neste livro, há a 

discussão de uma loja chamada H&M. O conceito desta loja é que ela 

venda roupas baratas e produzidas em massa de forma a imitar o 

sinal da alta moda. Então, depois de algumas semanas, as tendências 

mudaram e a H&M vai mudar completamente seu inventário. A H&M 

explodiu em cena há alguns anos em Nova York com seus pequenos 

orçamentos tentando imitar o sinal de alta moda. 

A segunda loja em Nova York, Century 21, conseguiu um 

conceito semelhante: vender roupas de marca (Armani, Prada, etc) 

depois que elas se tornam "excedentes" ao seu produtor. 

Se você comprar nessas lojas, você pode aproximar o sinal de 

alta moda sem gastar muito. Mas você vai precisar as informações 
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corretas. Você pode ter acesso a essas informações de muitas 

maneiras: 

 

 Ter amigos elegantes e influentes. 

 Participar de eventos de moda frequentado por pessoas 

de alto nível (como clubes e festas). 

 Vivendo em um bairro de alta moda. 

 Obter uma opinião ou reforma de um especialista em 

moda. 

 

Depois, há a questão do dinheiro. Nem todo mundo tem os 

recursos para atingir os intens da alta moda. No entanto, há muitas 

pessoas que são capazes de criar um visual muito atraente sem 

realmente gastar muito dinheiro. Estas são as pessoas que têm 

acesso às melhores informações. 

Por outro lado, há aqueles que têm enormes recursos 

financeiros, mas, devido à falta de informação, eles são incapazes de 

traduzir isso de forma atraente. Em nossa época, ter a informação 

certa é mais importante do que ter recursos financeiros. 

 

Imitando o sinal da baixa moda 

 

Quando você pensa em moda, você pode estar imaginando 

coisas de luxo, caras, gastar horas procurando roupas… Às vezes, se 

trata exatamente disso. Entretanto, há casos em que o "sinal de alta 

moda" emula idéias dos pobres, da classe trabalhadora, ou dos nerds 

de antigamente. 

Moda hip hop, por exemplo, começou nas ruas de Nova York, 

mas depois de alguns anos, ele começou a influenciar o sinal de alta 

moda. Hoje em dia, o visual do hip hop pode ser considerado de 

forma muito top se for bem feito. Confira abaixo os apetrechos do 

Yung Berg: 
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Você acha que o visual ao lado é coisa de 

nerd? O pessoal da Diesel discordaria. Este é 

uma vestimenta de 700 dólares [N.T.: 

Mamãe!] e ele é realmente bomba lá fora. 

Eu e meu antigo assistente costumávamos 

chamar este look de “Geek Chic”. 
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Contudo, é necessária atenção 

redobrada aqui: ninguém deve vestir 

toda essa parafernália nerd e esperar 

que as pessoas o vejam como um cara 

sisudo. Quando fizer o tipo Geek Chic, 

você mostra que você tem uma atitude 

lúdica e sem medo de arriscar. 

 

Ao lado, temos um outro Geek 

Chic, o comediante Jordan Carlos. 

Neste caso, seu cabelo é uma 

indicação que ele não é tão sisudo 

sobre a roupa nerd. 

 

 

Revistas e mensagens dúbias 

 

Existem algumas revistas que lhe dão grandes idéias. Depois há 

aquelas que dão preferência baseadas no medo que a maioria dos 

homens têm. Isso faz sentido se notarmos que os homens medrosos 

simplesmente não vão gastar dinheiro e incentivar o apoio dos 

anunciantes. 

Muitas vezes você vai ver modelos masculinos em poses 

dramáticas com mulheres gostosas. Eles estão em risco, em 

configurações perigosas. Emocionante! Sexy! Mas a moda que estão 

vendendo você pode simplesmente ser chata. 

Na mesma revista, você vai ter uma variedade de ideias, 

algumas das quais são dirigidas para um público medroso e outras 

coisas que são inovadoras e interessantes. Há alguma informação 

grande lá fora, apenas a certeza de que você não está abosrvendo-a. 

Claro, nem tudo que você vê em uma revista vale a pena usar. Há 



 49 

um monte de truques de fotografia e photoshop usado para fazer 

com que as roupas aparentem bom aspecto. 

 

Revisando os Obstáculos Externos 

 

 Odiando a elite – Aceite a elite. Torne-se parte da elite. 

Aprenda a olhar o passado, a vibe elitista e compreender o significado 

cultural da roupa. Pergunte a si mesmo: "Quem usaria isso? A quem 

foi destinada? Que tipos de mulheres seriam atraídas por um homem 

usando esta roupa?" 

 

 Revistas e suas mensagens dúbias – Seja cético. Não 

assuma que tudo o que você vê em uma revista é uma ótima idéia. 

Algumas delas são boas, algumas delas que é ruim. Desenvolva um 

gosto mais exigente. 

 

Revisando os Obstáculos Internos 

 

 Temor escolar – Você não está mais na quarta série. Ninguém 

vai te bater por usar uma camisa rosa. 

 

 Síndrome do “carinha bacana” – Não tente ser um cara 

bacana o tempo todo. Não é atraente. Desenvolva uma personalidade 

multidimensional. Você desenvolve isso com uma roupa que espelhe 

o fato de que você não está tentando agradar a todos o tempo todo. 

Na verdade, você tem coisas muito mais importantes para se 

preocupar do que ter cada pessoa aceitando suas escolhas de 

vestuário. 

 

 Programação “anti-gay” – Se interessar por moda não faz de 

você gay. 

 



 50 

 Seguindo modelos ruins – Se você estiver emulando amigos 

e membros da família que não se vestem de forma atraente, pare 

com isso agora mesmo. Não há nada de errado em copiar outra 

pessoa, desde que seja alguém com uma aparência atraente. 

 

 Usando o "ser eu mesmo" como estratégia de moda – 

Esta não é uma estratégia de moda. É claro que é maneiro parecer 

único aparentemente sem esforço, mas a estratégia de "ser eu 

mesmo" raramente resulta em ter um visual único e atraente sem 

esforço. Ele geralmente resulta em um novo par de calças cáqui. 

Você não está enganando ninguém com esse papo de "ser eu 

mesmo". 

 

Ok, a aula de psicologia terminou, é hora de seguir em frente e 

ver algumas estratégias de moda específicas que você pode usar 

imediatamente para fazer melhorias drásticas no seu visual. 
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PARTE 4 – AS TRÊS BASES 

PARA CRIAR O SEU ESTILO. 
 

 

xistem três bases que devem ser consideradas para 

criar seu estilo. Quando você é novo nisso, não é fácil 

saber por onde começar, especialmente quando você 

ainda está recebendo uma má programação social. 

 

Usar uma dessas bases vai lhe dar um ponto de partida e vai 

acelerar seu sucesso. 

 

Bases: 

 

 Normal e bem vestido 

 Estereótipo sensual 

 Forçando ilmites  

 

Primeira base: Normal e bem vestido. 

 

Essa é fácil, pegue algum jeans justo, um sapato preto de 

couro e uma camisa de botões interessante. Esteja preparado e faça 

com que tudo te sirva bem. Pronto. 

Se você está apenas começando e está realmente preocupado 

com a mudança, faça o estilo normal. Você obterá melhores 

resultados e vai se sentir encorajado. 

Qualquer um pode fazer este esse estilo. Não vai demorar para 

você ir muito longe da zona de conforto. Trata-se de um estilo normal 

porém bem elegante. 

E 
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Tenha certeza que tudo se 

encaixa. Preste atenção aos 

pequenos detalhes. Esteja bem 

barbeado. Veja se não há nenhum 

fiapo ou sujeira em suas roupas. 

Certifique-se de seus sapatos são 

novos e estão limpos. 

 

 

Veja esse cara (à esquerda) que 

eu encontrei na esquina da rua em 

Nova York. Ele está usando uma 

versão desse estilo. Todos os 

pequenos detalhes estão certos: o 

corte de cabelo, a camiseta está fora da calça e um pouco desbotada, 

além dele ser visto ao lado de uma atraente mulher que também tem 

bom estilo. 

 

Lembre-se de fazer a 

“parte do bem vestido”. Você 

deve estar vestido tão normal 

como todos em torno de você, 

porém mais arrumado. Lembra 

quando eu disse que você 

deve estar tentando parecer 

melhor do que as outras 

pessoas? Neste caso, o que eu 

quero dizer é que você deve 

estar “um pouco mais vestido” 

e terá uma aparência melhor. 

Pronto! Você é o cara vestido 

de forma normal e elegante. 



 53 

 

Olhe esse outro (logo acima) que encontrei com seus amigos em um 

clube de Nova York. Seu estilo é bem feito. Os detalhes não são tão 

bons como os do primeiro cara, mas tá beleza. Ele só deveria 

desdobrar o jeans e arrumar a barba. 

 

No final, esse estilo não vai prejudicá-lo com as mulheres. Se ele 

encontrar uma mulher que goste de sua personalidade ou do seu tipo 

físico, ela não vai ter nenhum problema em apresentar esse cara para 

suas amigas e se sentir bem ao conhecê-lo. 

 

Porém existem outras combinações que você pode fazer como: 

 

CAMISETA + BLAZER 

 

Você pode usar um blazer sobre a camiseta e estar com uma 

boa aparência usando os mesmos jeans e os mesmos sapatos. 

 

 

     Estilo Formal 

 

Se você vai fazer o estilo formal, certifique-se de ir 

até o fim com isso, pois, se não for totalmente 

definido, você vai ficar parecendo um carinha bacana. 

 

 

O Estilo em Camadas 

 

Ele é feito colocando algumas camadas de 

cores diferentes. Você pode ter um blazer 

sobre um moletom com capuz e uma 

camiseta por baixo. Esse estilo é sobre 
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adicionar uma camada a mais quando você não precisa dela de fato. 

 

O sujeito acima é um bom exemplo do estilo, note o equilíbrio 

entre as cores: por cima uma peça toda cinza e por baixo um azul em 

três tons. 

Olhe esses outros caras que quase conseguiram: 

 

O primeiro cara 

 

Essa roupa estaria melhor para sair de dia. Suas peças 

são legais e a calça jeans é o que mais chama a atenção. 

Sua camiseta estaria melhor com um blazer. Mas a 

cagada foi que ele usou isso de noite, e por isso não 

estava vestido de forma correta. 

 

 

O segundo cara 

 

Ele fez um bom trabalho com o jeans, 

sapatos, cabelo e os acessórios, mas errou na 

camiseta. Ela é legal, mas não dá certo se ele 

não usar com um blazer e seus sapatos são 

muito mais formais do que sua camiseta, o 

que não faz sentido. 

 

De uma forma geral, camisetas não são 

ideiais para o estilo do cara bem vestido, a menos que você esteja 

usando elas com um blazer ou alguma outra camada. Elas ou são 

boas para alguns estilos de impacto/sensuais ou são completamente 

inúteis. 
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Estrelas de cinema 

 

Uma forma de enriquecer o seu estilo bem vestido é se inspirar 

em atores de filmes. Muitas películas utilizam estilos peculiares para 

vestir seu protagonista planejados por estilistas profissionais, de tal 

forma que, com efeito, seria difícil de pensar em um estilo tão 

detalhado e equilibrado como o deles. Inspirar-se em alguém assim 

vai lhe poupar um tempo do cacete. 

 

Se reparar bem nas fotos abaixo, vai notar o seguinte: 

 

- Elas parecem simples: Estilistas profissionais passam horas 

pensando sobre esses acessórios. Claro, fotógrafos profissionais 

utilizam uma iluminação elaborada e editam estas fotos, mas o 

resultado final parece simples. Não importa quanto tempo você 

gastar com seu visual, ele não deve parecer perfeito. Sempre deixe-o 

um pouco confuso. Isso é o que o faz parecer fácil, simples, 

desprovido de esforço. 

 

- Higiene: Se você não tem certeza do que fazer com sua 

barba, com a espessura da sua sobrancelha, com seu cabelo, etc, 

basta notar como as estrelas de cinema fazem. A preparação deles é 

proposital, profissional e meticulosa. 

 

Então lembre-se: 

 

EMBORA ESSAS ROUPAS PAREÇAM SIMPLES, DIVERSOS 

PROFISSIONAIS PASSARAM HORAS TRABALHANDO NELAS. 

 

Veja, preste atenção: 
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Christian Bale        Johnny Deep 

   

    

 

Orlando Bloom                      Jude Law 

 

Não importa quanto tempo você as olhe, elas não vão parecer 

perfeitas, sempre darão a impressão de estar faltando algo ou que 

alguma coisa ali está fora de lugar. É justamente isso que faz esses 

estilos serem simples! 

Eles estão perfeitamente arrumados; se você não tem certeza 

sobre o que fazer com a sua barba, sobrancelhas e cabelos, olhe para 
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os artistas! Eles quase sempre estarão arrumados de forma ideal e 

profissional. 

 

Segunda base: Estereótipo sensual 

 

Em um mundo dominado pela era da informação, mulheres são 

constantemente bombardeadas com imagens em propagandas e 

formas de entretenimento que contém TODOS OS TIPOS DE 

HOMENS. Do sexy ao idiota. 

Sempre existe uma mensagem sendo passada: “esse homem é 

sexy”, “esse homem não é desejado”, e dessa forma elas vão 

sofrendo uma lavagem cerebral para pensar que alguns homens são 

mais sensuais e desejados do que outros, e é ai que essa base dos 

estereótipos sensuais tem início. 

Os estilos mais sensuais são codificados no cérebro das 

mulheres quando elas atingem 18 anos, de forma que ela recebeu 

tantas imagens da mídia que não tem como voltar a trás. 

Se você conseguir se encaixar em um desses tipos, vai ser 

muito fácil prosseguir e obter o numero dela muito mais facilmente. 

Ela vai estar mais disposta a receber suas ligações e vai dormir com 

você muito mais rapidamente. 

Eu vou te dar alguns exemplos sobre o estilo sensual baseado 

na minha vida, mas quando terminar de ler esse livro quero que 

comece a notar que esse estilo esteve presente em toda a sua vida e 

você simplesmente não notou. 

Você sabia que mulheres fazem uma lista do que elas esperam 

em um homem? Não? Mas é verdade! Eu converso muito com 

mulheres sobre meu trabalho como um guru dos encontros e 

algumas vezes elas me dão algumas informações interessantes. 

Esses dias eu estava conversando com uma mulher e ela me 

contou que sua colega de quarto queria um homem com três 

características: 
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 Asiático 

 Estilo indie rock (N.T.: pelas roupas parece emo, mas...) 

 Com um carro 

 
Era somente isso que ela procurava e não conseguia encontrar. 

Estranho, não? Se um cara com essas três características se 

aproximar dela, provavelmente vai conseguir um encontro. 

Em algum momento ela foi exposta ao estilo indie rock na mídia 

e a ideia de que artistas que usam esse estilo são sensuais ficou 

gravada em sua mente. Se um cara se aproximar dela agora e estiver 

parecido com seu ideal de rockeiro, ela vai ficar atraída por ele sem 

que o sujeito precisasse dizer uma única palavra. 

 

 

Indie rocker: Franja, tênis allstar, roupas apertadas, com listras e 

jeans escuro. Esses são os integrantes da banda The Plain White T’s. 

 

Outra garota estava contando 

sobre como costumava sair com caras 

que tinham mullets (N.T.: um corte de 

cabelo semelhante ao usado pela dupla 

Chitãozinho e Xororó nos anos 80-90, 

quando o penteado virou febre, 
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lembra?). Em algum ponto de sua vida, ela foi induzida a acreditar 

que deveria ficar com caras que usavam mullets. Talvez tenha sido 

influência da mídia, de suas amigas ou ela tenha conhecido um cara 

sensual que usava um, vai saber! 

 

O que interessa é que agora ela tem uma crença de que um 

cara com um mullet é sensual e não há nada no mundo que mude 

isso. [N.T.: ela deve ser uma em um milhão, porque essa merda aí, 

cara, vou te contar…] 

 

Uma terceira garota me disse que 

automaticamente gostou de mim por que eu 

tinha as mesmas jaquetas do tio Jesse de 

uma comédia chamada FullHouse (N.T.: “Três 

é demais" no Brasil). Nesse caso nos 

sabemos qual a fonte da ideia: “Um cara que 

usa uma jaqueta de couro preta de 

motoqueiro é sexy”. 

 

Quando mais nova, ela tinha uma queda por 

John Stamos, o ator que interpretava o tio 

Jesse. Anos se passaram e agora como mulher, ver uma jaqueta 

parecida lhe faz reviver os mesmos sentimentos. 

 

O que está acontecendo? Mulheres realmente escolhem um 

homem baseado em uma ideia estranha, como ter um mullet ou uma 

jaqueta do John Stamos? 

A resposta é: sim, elas escolhem! 

O que importa é que a garota vai te estereotipar nos primeiros 

dois segundos da interação. Se ela te ver como um cara sensual, sua 

aproximação vai ser muito mais fácil do que se ela te ver como o cara 

normal ou o carinha bacana. 
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Algumas vezes uma garota pode automaticamente se interessar 

por você pelo fato de se encaixar no ideal dela de cara sexy. Outras 

vezes, você vai ter que se esforçar muito para isso, por que ela já 

tem uma ideia ruim sobre você antes mesmo que tenha chance de 

dizer qualquer coisa. 

Na nossa cultura, a palavra “estereótipo” tem uma reputação 

ruim, nos vemos todos os dias na televisão pessoas dizerem: 

“Estereótipo é errado! Você deve avaliar alguém pelo seu conteúdo 

interno”. 

Enquanto concordamos com essa frase até certo ponto, 

também sabemos que estamos no mundo real, no mundo dos 

encontros, onde mulheres atraente não vão te dar uma chance de 

mostrar seu conteúdo interno, a menos que você crie uma forte 

atração nos primeiros segundos da interação. Se você parecer um 

trekkie (N.T.: fã de Star Trek – Jornada nas Estrelas), muitas 

mulheres vão te considerar um perdedor, mesmo que você tenha 

uma ótima forma de abordagem ou muito carisma. 

Mulheres bonitas que costumam ser abordadas não tem escolha 

senão imediatamente estereotipar alguém baseado na sua aparência, 

tom de voz e linguagem corporal. Não é prático sair conhecendo um 

monte de caras, e portanto elas usam seu instinto, sendo que uma 

boa parte desses “instintos” vêm do estereótipo. 

Se você conseguir pensar em como as mulheres vão começar a 

te estereotipar como um cara sensual, coisas incríveis vão começar a 

acontecer. Você pode conseguir sexo no primeiro encontro, fazer suas 

sessões em minutos (N.T.: acredito que ele se refira a etapas da 

interação), cockblocking [N.T.: bloqueio, também chamado empata-

foda] vão abaixar e todas as partes do seu jogo parecerão que se 

encaixar para que você tenha RESULTADOS. 

Assim, como um aproveitar o poder dos estereótipos sexy? 

Comece por perceber que existem muitos estereótipos 

codificados no cérebro feminino que você pode usar em sua 
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vantagem. A parte engraçada é que todos nós já conhecemos esses 

estereótipos. Você não precisa de explicações. Você sempre soube, 

porque isso sempre foi bem exposot na frente de seu rosto pela 

mídia. 

Aqui estão alguns exemplos para refrescar sua memória: 

 

 Estrela do rock 

 Thug/Rapper 

 Artista 

 Hipster [N.T.: algo como “Moderno”] 

 Cara de negócios engravatado [N.T.: Acho que é um estilo 

yuppie] 

 Amante latino 

 Club Player 

 Metrossexual 

 Skatista 

 Surfista 

 Punk 

 Eurotrash 

 Dreadlock [N.T.: algo como “Metaleiro”] 

 Cara com delineador no olho [N.T.: acho que é um estilo 

“Emo”] 

 Motoqueiro 

 Gótico 

 Mafioso 

 

Mesmo meninas conservadores ou “normais” são atraídas por 

rapazes que se encaixam nesses estereótipos sensuais. 

Provavelmente você já sabia que as mulheres são atraídas por esses 

estereótipos, mas você sintonizou mal essa informação, dizendo para 

si mesmo: "Nunca poderia ser como esses caras, eles só não seriam 

como eu". [N.T.: Seu bobão! ] 
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Dê uma olhada em algumas fotos: 

 

 

Visual Hip Hop 

 

Jim Jones vestindo Nostic Apparel 
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Visual Roqueiro 

b 

Banda de rock japonesa Dir en Grey 

 

 

 

Visual Mafioso 
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Visual Metrossexual 

 

 

Visual Amante Latino do Cantor Pit Bull 
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Visual Dreadlock 

 

 

Por outro lado, há outros estereótipos que irão espantar 

imediatamente a maioria das mulheres, tais como: 

 

 Hippie mal lavado 

 Carinha Bacana 

 Garotinho da mamãe 

 Computer Geek (N.T.: nerd viciado em computadores) 

 Gringo mal vestido (N.T.: Third World Immigrant, no 

original, e acho que o autor, apesar da palhaçada, estava 

se referindo àqueles sujeitos que se vestem como 

turistas, com roupas totalmente fora de contexto) 
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Os dois primeiros obstáculos que maioria das pessoas têm 

medo de enfrentar quando começar a desenvolver um estereótipo 

sexy são: 

 

1. Você será levado para fora de sua zona de conforto. 

2. Amigos e familiares podem te encher o saco. 

 

Na verdade, se você mudar a maneira como você se apresenta, 

algumas pessoas intolerantes vão dizer: "O que há com você? Você 

mudou, CARA! Você parece uma ABERRAÇÃO!". 

Você terá que entender que algumas pessoas vão tentar 

pressioná-lo para ser alguém mediano. Eles estarão com medo de 

que, se você aumentar o seu nível de frieza, vai parar de sair com 

eles. É meio como quando você está saindo com amigos alcoólatras 

que tentam levá-lo a beber por tua a vida. Essas pessoas estão 

ameaçadas pelo fato de que você está melhorando como pessoa. Eles 

têm medo de perder sua amizade se você se tornar alguém mais frio. 

Muitas pessoas abrigam um ressentimento secreto para 

qualquer pessoa com alto valor social. É um mecanismo de defesa 

que lhes permite continuar em seus delírios. É esse o tipo de pessoa 

que você quer ter como amigo? 

Tenha culhões e não se preocupe com isso. Começe a 

experimentar novas formas de como você está apresentando a si 

mesmo. 

Vamos falar mais concretamente sobre os estereótipos sensuais 

e como eles se relacionam com o seu estilo de se vestir. É claro que 

há muitas maneiras de transmitir sensualidade e mostrar estereótipos 

positivos, mas como você se veste é o jeito mais fácil. Por quê? 

Porque você pode dispender tempo e se planejar. Então, quando você 

chegar a descobrir que você não tem que trabalhar com ele 

novamente até chegar a hora de atualizar o seu estilo, trabalhar com 

ele por um mês, e está tudo pronto para o próximo ano. 
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A linguagem corporal e o tom de voz são muito mais difíceis de 

melhorar, você tem que pensar sobre eles o tempo todo por meses 

até que as mudanças se tornem habituais. 

 

1. Pare de se preocupar com o que os seus amigos e familiares 

pensam. Preste menos atenção a eles e mais atenção à forma como 

as mulheres estão te percebendo. Seus amigos e familiares virão 

atrás, eventualmente. 

2. Tenha um interesse ativo em visual e moda. Estudar. 

Aproveite o tempo para educar sua sensibilidade. 

Um dos melhores lugares para fazer pesquisas sobre o tema é o 

myspace.com. Myspace tem um seção voltada especialmente para a 

moda. Você deve verificar os "grupos" do myspace que contenham 

uma lista grupos de moda mais experientes. 

Não é realmente difícil encontrar sites de moda, mas aqui estão 

alguns. Lembre-se, eu estou escrevendo este livro no verão de 2007, 

pode ser que esses sites não estejam atualizadas em um ano ou dois.  

 

Aqui estão eles de qualquer maneira: 

http://news.myspace.com/style/fashion Fashion News 

http://www.myspace.com/fashionau High Fashion Pics 

http://thesartorialist.blogspot.com/ Street Fashion and 

commentary 

http://www.hel-looks.com/ European Street Fashion 

http://groups.myspace.com/ilove80 80s fashion 

http://groups.myspace.com/punkmyhair Punk haircuts 

http://men.style.com/fashion Men's Fashion News 

 
Meu conselho em encontrar fontes é sempre começar com sites 

que são executados por pessoas que estão realmente animadas sobre 

o cenário da moda, e não apenas tentando vender algo. Pessoas que 
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estão vendendo roupas, muitas vezes, dão conselhos pobres sobre 

moda. 

Pesquisar todos os tipos de looks. Você não vai tentar cada 

visual que você vê, mas seu objetivo deve ser o de entender o 

impacto cultural e a relevância de cada visual. Mesmo se você odeiá-

lo, procure saber o porquê disso e qual é o seu público-alvo. 

3. Começar a identificar estereótipos sensuais quando vê-los. 

Se as meninas estão cercando um indivíduo em particular ou um 

grupo de rapazes, tenha um visual como o deles para se identificar. 

Preste atenção em como eles estão expressando a sua identidade 

através de suas roupas. Alguns dos melhores modelos de moda vem 

da observação da vida real. 

4. Escolha um estereótipo sensual que pareça natural para 

você. Escolha algo que você está interessado Se você é um 

empreendedor, tente o visual “engravatado”. Se você é fã de música 

hip hop, tente um look apropriado. Você não tem que ser um rapper 

ou um corretor da bolsa de valores para se vestir de forma tão fria 

quanto um, você só precisa estar interessado no estilo de vida que se 

encaixe com o estereótipo escolhido. 

5. Encontre uma pessoa que tem dominado o estilo e tem um 

tipo de corpo semelhante ao seu. Isso pode levar um tempo, mas 

uma vez que você escolher um estereótipo, você deve explorá-lo até 

que você encontre uma pessoa que você possa emular. 

6. Modele seu estilo após notar o visual da pessoa. É isso 

mesmo, eu quero que você olhe para o que a pessoa tem e começar 

a fazer mesma coisa. Você não é um especialista em moda ainda. Por 

enquanto você deve copiar as coisas que são aprovadas por outros. 

Em poucos meses, você vai começar a entender como as coisas 

funcionam, e então você pode começar de verdade. 

Você deve modelar-se melhor, a fim de obter resultados 

semelhantes. Nunca se espelhe em um modelo medíocre! 
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Eu sei o que você está dizendo, "Mas Brad, é muito escroto 

copiar os outros. Vão dizer que eu sou um imitador!". 

Todos nós seguimos o condicionamento social de que nunca 

devemos copiar nada. Eu estou dizendo a você que a experiência com 

“imitação” é um atalho para o estereótipo sensual. Não há 

necessidade de reinventar a roda. Não torne as coisas mais difíceis do 

que precisam ser. Faça-o de forma fácil. Imite uma pessoa que já 

tenha imaginado lhe dará uma vantagem enorme. Você pode 

personalizar o visual mais tarde, quando você tem o seu senso de 

moda desenvolvido o seu um pouco mais. 

Não há nada de novo sob o sol na moda. Trata-se de 

combinações de novas idéias velhas. 

Então o que faz um visual ser original? 

Dica: Não é que a roupa seja única. Quase todas as peças de 

roupa lá fora foram produzidas em massa. 

O que faz um look original é a justaposição das roupas com o 

seu tipo de corpo, a sua identidade e sua personalidade. Se você 

deseja obter uma aparência boa e única, você não faz isso 

procurando roupas únicas, e sim escolhendo um estilo que todo 

mundo já entenda, deixando sua personalidade fazer o resto. 

7. Teste-se. Não gaste montes de dinheiro em dúzias de roupas 

novas de uma só vez. Obtenha uma ou duas na fase de teste. 

Experimente um novo estereótipo e note as reações que você 

recebe. Eu estou falando sobre as reações de mulheres atraentes, e 

não reações de seus amigos nerds. Se você está recebendo boas 

reações das gostosas, você sabe que está no caminho certo. Se não, 

tente outra coisa. 

8. Amplie-se e refine-se. Aproveite o sucesso. Veja como é 

muito mais fácil para atrair as mulheres quando você se encaixar na 

categori de um cara sexy. 

Mistura de visuais é uma má idéia no início. Misturar dois 

estereótipos é considerado nível avançado. Ele só vai funcionar se 
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você realmente souber o que está fazendo. Eu vejo as pessoas caindo 

nessa armadilha o tempo todo. 

Às vezes, a razão é apenas indecisão. Você não pode decidir se 

você quer fazer o visual formal ou o surfista, e por isso mistura-os. O 

resultado é que as mulheres estarão desinteressadas em seu estilo 

porque não poderão categorizá-lo rapidamente. Indecisão pode 

prejudicar a sua capacidade de chegar a uma estratégia eficaz. Seja 

decisivo. 

A outra razão é misturar estilos de pessoas em uma tentativa 

de ser único. Eles estão tentando expressar o individualismo 

complexo que define sua existência. 

 

Mas… não é tão profundo e não cola. 

E… as meninas simplesmente não dão bola. 

 

Você tem que fazer uma declaração forte para que todos 

imediatamente entendam. Meninas irão te encaixar em algum 

estereótipo nos dois primeiros segundos da interação! Elas não vão 

ter tempo para processar as implicações do pós-punk rock indie 

quando misturado com Abercrombie [N.T.: famosa grife casual norte-

americana]. Não confunda o seu sentido de estereótipos. Se eles não 

entendem o que você está fazendo, você terá que retornar para cavar 

um caminho pra fora desse buraco. Quem quer isso? 

 

Ir até que ponto? 

 

Esta é uma pergunta interessante. Você deveria apenas 

adicionar alguns elementos de um estereótipo sensual ou você deve 

ir com tudo? 

Tudo depende da sua localização. Se você mora em uma 

metrópole e você quer fazer um visual de "modelo", é melhor você ir 

com tudo ou não vai funcionar. Se você estiver na zona rural, isso irá 
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além. Enquanto você se vestir de um jeito mais pomposo do que 

qualquer outro cara que a gata tenha visto este mês, provavelmente 

você vai ter uma resposta muito morna para a sua abordagem. 

Eu viajei por todo o mundo cercado as mulheres, e saía com as 

gatas usando todo o tipo de coisa. "Fazer de tudo" irá funcionar em 

todos os lugares, mas não é totalmente necessário no subúrbio e 

áreas rurais. 

Eu aconselho você a ultrapassar seu objetivo ao invés de 

atrasá-lo. Pense grande. Se vai fazer isso, faça certo da primeira vez. 

No começo você pode se sentir estranho. Sentir-se estranho é um 

sinal de que você está forçando sua personalidade para crescer. 

Obter-se um estilo grande, corajoso e deixar-se amadurecer. 

Se você sente que pode ter ido longe demais porém vem 

recebendo boas reações de mulheres, significa que você está fazendo 

algo certo. Dê um tempo até que a sua personalidade se acostume 

com seu novo visual. Não entre em pânico ou volte a um ser um cara 

assustado que se parece como qualquer outro carinha bacana lá fora. 

Se você se sentir como se tivesse ido longe demais e as 

mulheres não responderem bem, então você deve baixar sua bola. 

É importante ser o mais científico possível sobre isso. A 

resposta que você recebe de mulheres que se aproximam é o 

feedback objetivo que você deve se concentrar. Você não pode 

confiar completamente seus próprios instintos, pois provavelmente 

eles estão apenas dizendo pra você ficar do mesmo jeito que era 

antes. Você não pode confiar na opinião da família e dos amigos, 

epois eles realmente não se importam se você transa ou não. 

Então não se esqueça que você deve fazer pelo menos 10 

aproximações com cada visual que você experimentar. Essa é a única 

maneira que você vai saber se a coisa está funcionando ou não. 

Você ficaria surpreso com os resultados que você pode começar 

a conseguir quando as meninas perceberem que você está mais sexy 
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que a média dos outros caras. Isso altera o tom da interação 

inteiramente. Isso muda o equilíbrio de poder. Cria perseguições. 

Meus alunos ficam por vezes espantados quando eu consigo 

resultados em 30 segundos ou acabo arrastando alguma menina para 

o banheiro em 10 minutos. Eles perguntam como eu faço isso e o 

meu estereótipo sexy é uma grande parte do porquê de eu ter 

sucesso em 10 minutos enquanto os outros caras levam 10 horas ou 

mesmo 10 dias para entrar nas calcinhas das meninas. 

Alguns me perguntou porque eu tinha acabado de dar segredos 

como este. E se todo o mundo soubesse desse segredo, então eu não 

seria tão bem-sucedido. A questão é que pouquíssimas das pessoas 

que estão lendo isso agora vão ter coragem de se transformar em um 

cara sexy. Você é um dos poucos caras que podem fazer isso 

acontecer, ou vai arquivar este e-book para seu entretenimento? 

[N.T.: e aí, vai arregar?] 

Você realmente pode deixar sua zona de conforto? Você tem a 

coragem de enfrentar a pressão social? Esse é o meu desafio para 

você. 

Se você pode tomar minhas idéias e transformá-las em 

resultados no mundo real, então você merece cada pedaço de 

sucesso que você conseguirá. Há muitas mulheres por aí, e eu 

aplaudo todos que estão fazendo isso acontecer. 

 

Estereótipos Femininos sexy 

 

Você sente como se você realmente entendesse os estereótipos 

sensuais e como eles criam atração? Só para ter certeza de que você 

entendeu, eu quero discutir como as mulheres catagorizam os 

homens em estereótipos sensuais e o que podemos concluir disso. 

Os homens muitas vezes se sentem atraídos automaticamente 

por mulheres que se encaixem em estereótipos sensuais femininos. 

Estereótipos de mulheres sensuais são: 
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 Stripper 

 Vizinha 

 Modelo 

 Gata de biquíni 

 Loira gostosa 

 Bibliotecária sexy 

 Garota inocente 

 Estrela pornô safada 

 Enfermeira sacana 

 

Você já viu o filme Showgirls, ou qualquer outro filme com 

strippers nele? Já foi a um clube de strip? Então você tem uma clara 

ideia de que saltos altos transparentes e batom vermelho-vivo dão 

tesão. Você subconscientemente sabe que quando vê essas duas 

coisas está prestes a ver uma mulher nua. A associação é tão forte 

que agora te dá tesão ao ver uma mulher em saltos altos 

transparentes em qualquer lugar que seja. Você sabe que ela é uma 

mulher sensual por causa daqueles sapatos. Assim, quando você vê 

aqueles sapatos, acha que há uma chance de conseguir sexo com ela 

ou pelo menos de vê-la nua, então seu corpo responde de acordo. 

 

Em alguns homens a associação atinge níveis tão extremos que não é 

preciso sequer uma mulher para deixar o cara doido, eles se excitam 

somente com o próprio objeto! 
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[N.T.: como seu corpo está 

respondendo à visão do calçado ao 

lado, hein, hein, seu taradinho? ] 

 

Sabe aquela sensação de quando você 

vê um certo tipo de garota e te faz 

automaticamente pensar em 

sacanagem? As mulheres têm o 

mesmo mecanismo de atração. [N.T.: 

deve ser por isso que algumas pessoas 

taxam uma garota de “puta” quando a vêem vestida com as 

descrições acima] 

Você já teve um amigo que se gabava de estar pegando uma 

stripper? Todo mundo de repente começou a respeitar e admirar o 

sujeito, certo? Mesmo que a menina seja tão burra quanto uma 

porta, ninguém vai desaprovar. A mesma coisa acontece quando as 

mulheres falam. Eles explicam em que tipo de estereótipo sexy o cara 

se encaixa, muitas vezes usando um apelido curto, como "rapper" ou 

"surfista", e as outras mulheres na conversa imediatamente 

entendem por que o cara é desejável, e está dado o aval para que a 

garota faça algo bem sacana com ele que normalmente a prejudicaria 

perante suas amigas. 

Por outro lado, quando estão aprendendo sobre estereótipos 

sensuais, um monte de caras dizem: "Eu quero atrair meninas 

normais, não essas periguetes motociclistas, roqueiras ou surfistas". 

A suposição é de que "semelhante atrai semelhante", e isso é 

verdade em alguns casos. Meninas com estereótipo semelhante se 

sentirão atraídas por você. 

A parte difícil de entender de início é esta: todas as meninas 

são atraídas por estereótipos sensuais. Todas as meninas são 

atraídas por cada estereótipo. Mas toda menina é atraída pelo menos 

um estereótipo sensual de uma maneira irresistivel. 
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Alguma vez você já deu uma boa olhada nesses caras que 

curtem strippers? São caras que usam roupas extravagantes? Todos 

que frequentam clubes de strip se vestem como se tivessem 

comprado suas roupas num brechó do Steven Tyler? [N.T.: Vocalista 

do Aerosmith, um roqueiro chapadão que se veste igual doido] Não, 

claro que não. Todos os homens curtem strippers. A maioria dos 

homens em um clube de strip portam trajes que vão do normal ao 

conservador… 

Nas mulheres, os estereótipos sensuais são polarizadores. Você 

vai perceber algumas fortes reações positivas e algumas fortes 

reações negativas. Normalmente, um estereótipo sensual bem 

desenvolvido funciona para cerca de 80% das mulheres e não 

funciona para os outros 20%. Isso vale para as "meninas normais" 

também. 

Ser polarizado é bom porque você vai ter uma reação forte de 

imediato. A menina vai te amar ou te odiar logo na abordagem. A 

razão para isso ser bom é porque você não precisa agradar todo 

mundo. É mais importante ter forte atração apenas de algumas 

mulheres, mesmo porque depois você pode obter a aceitação de 

todas. 

Você vai transar mais e mais vezes obtendo reações fortes do 

que com aceitação generalizada. 

 

Estereótipos sexy nas redes sociais 

 

Identificar estereótipos sensuais pode ser difícil no início. Você 

tem que prestar atenção às evidências. 

Há momentos em que as mulheres têm uma resposta sexual 

tão forte a um look que elas deixam de lado todas as suas inibições e 

timidez. Vamos voltar um pouco à imagem de Jim Jones no myspace. 
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Se você olhar para os comentários femininos perceberá que 

eles são de teor descaradamente sexual. Aqui estão algumas 

citações: 

 

Essas mulheres estão implorando por uma rola chamando esse 

cara de "sexy". Essa é a evidência de que este é um visual eficaz. 

A seção de “Artistas Top” do MySpace Music é a melhor 

maneira pra avaliar os estereótipos sexuais do momento. Em pouco 

tempo teremos outros recursos, mas este deve servir por enquanto. 

Procure pelos caras cujas fãs ficam babando, dizendo coisas do tipo: 

“Eu te amo!” ou “Você é sexy pra cacete!”. 

Vejamos este outro exemplo: 
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A banda Panic at the Disco tem 34.000 comentários somente 

desta foto, e muitos deles são de garotas dizendo “Casa comigo!”, 

“Me coma!” e coisas desse tipo. [N.T.: certo, certo, são adolescentes, 

eu sei, mas você deve ter sacado a ideia] 

Claro, você não tem que parecer como esses caras, porém pode 

usar essas fotos como influência na hora de construir seu visual. 

Então temos aqueles que conseguem elogios mornos, de baixo 

apelo sexual. As mulheres comentam sobre a música deles ou lhes 

dão cumprimentos medíocres, do tipo “você é muito bonito”. Este não 

é um visual que você quer se espelhar. Procure pelo sujeito que incite 

uma resposta histérica, fanática e extremamente sexual em sua 

aparência. 

Aqui está uma imagem dos HelloGoodbye: 

 

As meninas fazem comentários bons, mas não tanto quanto os 

anteriores. Ou seja, eles estão conseguindo causar alguma reação, 

mas não é lá essas coisas, portanto não se espelhe neles. Este visual 

é um pouco bobo para ser considerado sexy. 
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Terceira base: Ultrapassando limites (avançado) 

 

Se você gastar um ano ou dois aplicando as ideias deste e-book 

e se educando sobre moda, você pode chegar ao nível dos peritos! Aí 

você pode comçar a forçar os limites do que é conhecido e aceito 

normalmente, a fim de alcançar um impacto social específico. É nesse 

ponto que você pode entrar em coisas como misturar visuais, 

estereótipos de mistura e vestir roupas exclusivas. 

Aqui algumas idéias para ter em mente na hora de forçar os 

limites. 

 

Falando com um público elitizado 

 

Quando você empurrar os limites da moda, suas roupas vão 

comunicar a um grupo menor de pessoas. As pessoas normais podem 

considerá-lo como excêntrico ou elitista. Seu objetivo é comunicar 

seu valor e conhecimento para outras pessoas que também 

ultrapassem os limites. Isto pode ser útil em um ambiente de alta 

classe ou em locais específicos da vida noturna. 

Quer namorar modelos? Então comece a se vestir como um 

modelo e infiltre-se no cenário da 

moda, ora porra! O visual do "modelo 

masculino" é aquele que ultrapassa os 

limites. A maneira mais rápida de obter 

esse look é quebrando descaradamente 

as regras da moda sem nenhuma 

desculpa ou remorso. 

 

Olhe o cara ao lado. Todo mundo sabe 

que você não deve usar shorts com um 

blazer, é ridículo. O designer desta 

combinação, porém, está fazendo uma 
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declaração: "Esqueça tudo o que acha que sabe sobre moda. Eu 

posso fazer qualquer coisa parecer elegante!”. 

À esquerda está outro exemplo. Quem 

amarra um suéter ao redor da cintura 

hoje em dia? Somente senhoras de 60 

anos de idade fazem isso! 

Ninguém fora do ramo da moda vai 

entender o significado dessas roupas. 

Esse visual foi especialmente pensado 

para impressionar os críticos de moda e 

deixar as pessoas comuns a ver navios. 

Elitismo se trata justamente disso. Em 

muitos casos, forçar os limites se trata 

apenas disso. 

 

Impacto Social 

 

Algumas peças de roupas não trazem muito impacto visual, 

porém causam enorme impacto social. Eles fazem uma declaração e 

obtêm uma reação das pessoas, mesmo sem ter nada efetivamente 

interessante para olhar. Olhem isso: 

 

                  Na camisa: “Faça sempre um acordo pré-nupcial”. 
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Aqui está uma camisa realmente simples que subcomunica 

ideias sociais poderosas para as mulheres ao redor. Homens e 

mulheres podem usar esta camisa para dizer totalmente coisas 

diferentes. 

As mulheres estão pensando: "Só celebridades fazem acordos 

pré-nupciais. Esses acordos são glamourosos. Esse cara está por 

dentro das fofocas sobre celebridades. Ele também está ligado no 

fato de que muitas mulheres usam o casamento como um caminho 

para a liberdade financeira. Esse cara está por dentro das coisas". 

Os homens estão pensando: "Esse é dos nossos! Ninguém quer 

sua ex arrancando todo o seu dinheiro!". 

É fácil dizer se uma peça tem impacto social, mesmo porque as 

pessoas vão gritar com você na rua e aproximar de você em bares 

quando você usá-la. Talvez você tenha uma camisa como esta, ou 

algo que cause uma forte reação das pessoas. 

 

O visual “irônico” 

 

Quando você empurrar os limites, você às vezes, criará uma 

linguagem de autoafirmação social. Olhem: 
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O pirado acima levou o bordão "homens de verdade usam rosa" a um 

nível totalmente novo. 

 

O estilo Retrô 

 

Se você pegar qualquer estereótipo sexy e 

voltar cerca de 25 anos, você pode criará uma 

roupa que forçará os limites. Repare nesse cara 

fazendo um visual roqueiro vintage. 

 

Parece superficialmente simples, 

mas há um monte de detalhes 

aqui. Este visual é difícil de 

montar, e as mulheres sabem 

que ele é muito especial. Essas 

roupas são difíceis de encontrar, 

o ajuste é difícil de acertar, e é 

penoso de criar esse corte de cabelo. Mas no final ele 

faz com que pareça fácil. A grande peça chamativa aí é o cabelo 

grande e brilhante do sujeito. Ele 

também tem algumas peças 

chamativas pequenas, como as 

unhas pintadas, os anéis, o cinto 

e os outros adereços. O jeans e 

a camiseta são simples, mas eles 

fazem um grande trabalho de 

apoio às nuances do restante do 

visual sem tirar o poder deles. 

 

Abaixo, uma foto do jovem Berg fazendo um visual hip hop 

retrô, de forma simples, porém eficaz: 
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Misturando estereótipos 

 

Quando você realmente sabe com o que está lidando, você 

pode ser capaz de combinar estereótipos relacionados. Esse cara 

combina o visual modelo (camisa de couro, jeans, botas de cowboy), 

com um visual moderno (cabelo estiloso e delineador). 

  

 

 

 

 



 83 

 

 

Impacto Visual 

 

 

Este homem (ao lado) está 

fazendo um visual metrossexual 

de ponta, mas ele vai muito 

além com essa jaqueta de prata 

brilhante. Ela causa um enorme 

impacto visual. Isso nos leva ao 

próximo item, que é… 

 

 

 

Roupas caras 

 

Alguns caras forçam os limites simplesmente por usar roupas 

que são ou aparentem ser caras. Etiquetas de grife na parte de trás 

da calça são bem chamativas. Às vezes, mesmo na frente! Esta pode 

ser uma estratégia eficaz para alguns tipos de mulheres. 
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Confira essas calças cara pra cacete. Você acha que há uma 

boa razão pela qual alguns produtos têm um logotipo prateado e 

brilhante? Sim, isso é porque as pessoas que usam estes jeans têm 

dinheiro o suficiente para gastar 800 dólares apenas numa calça! 

Porém, nem todas as pessoas vão conseguir ter sucesso com 

esta estratégia. Provavelmente você nunca ouviu falar de jeans Evisu, 

como esse aí da foto. Mas servirá para impressionar o grupo de elite 

de pessoas que ouviram falar nele. 

Eu estou sugerindo que você sair e gastar fortunas em um 

único jeans? Não necessariamente. Se você tem dinheiro o suficiente 

e quercausar esse tipo de impacto, não vejo nada de errado nisso. 

Basta estar ciente de que tipo de impacto que você está causando. 

Se você não está indo por este caminho, você deve ser capaz 

de entender por que ele funciona e que tipo de detalhes são 

necessários para criar esse visual. 

Descobri que esta estratégia é comum (mas não se limita aí) na 

Europa e com as pessoas que são novas na América. Em Nova York, 

há noites no clube russo e grego onde muitos dos homens empregam 

essa estratégia e obtêm bons resultados com ela. 

Porém os americanos raramente optam por este look. Eles 

optam por roupas discretas a maior parte do tempo. 

Isso traz a questão: quanto dinheiro você deve gastar em 

roupas? Depende de que tipo de impacto que você quer causar. Se 

você aplicar a sua criatividade e as ideias deste e-book, você pode 

criar um estilo que tem impacto sexual, social e visual com pouco 

dinheiro. Em 2005, gastei menos de 400 dólares em roupas (inclusive 

calçados) e eu tinha um visual que fez com que eu tivesse sorte com 

todas as mulheres que eu quis. Eu estava fazendo um estereótipo de 

estrela do rock. Eu estava comprando roupas em brechós e no eBay. 

Por outro lado, há looks que absolutamente exigem gastar 

muito dinheiro. Você nunca vai ser capaz de manter esse visual com 
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sem gastar bastante. Se você não tem muito dinheiro para gastar em 

roupas, não opte por esta estratégia. 

 

Roupas customizadas 

 

Se você está artisticamente inclinado, pode criar um visual 

único personalizando suas roupas. 

 

Aqui estão algumas ideias: 

 

 Sabe costurar? Altere o ajuste de sua roupa. Torne-a perfeita. 

 

 Pinte a sua roupa. Arme-se de um pincel e pinte suas calças ou 

sapatos. 

  

 

 

 

 Adicione manchas, pinos ou tecido em suas roupas. 

Jaqueta estilosa por Black Victory. 
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A repercussão das 3 etapas 

 

Agora você tem três estruturas para criar o seu look. Sua quer 

ir normal / bem vestido, você está indo para um estereótipo sexy, ou 

que você está empurrando os limites. Vamos tomar um minuto para 

considerar a upsides e desvantagens de cada estratégia. 

 

Abaixo, a tabela completa para te orientar: 

 

Base Utilizada Ponto Positivo Ponto Negativo 

Normal/Bem vestido  Fácil de fazer 

 Qualquer um pode fazer 

 Grande passo para sair 

do visual "Carinha 

Bacana" ou da 

estratégia do “ser eu 

mesmo” 

 

 Não cria atração 

instantânea 

 

 Lenta contagem 

regressiva para o sexo 

Estereótipo sensual  Atração instantânea 

 Rápida contagem 

regressiva para o sexo 

 Menos cockblocking 

(empata-foda) 

 Mais fácil de obter 

números de telefone e 

ligações 

 Rápida aprovação do 

grupo 

 

 Difícil construir 

 

 Não é pra qualquer um 

 

 Você tem que ter 

culhões 

 

 Pode causar reações 

negativas 

Forçando os limites  

 Comunicação com as 

mulheres de elite 

 Atração instantânea 

 A contagem regressiva 

para o sexo é variável 

 Pode tirar mulheres 

incompatíveis da jogada 

(filtragem) 

 

 Muito difícil criar 

 Estigma de ser 

excêntrico 

 Pode custar tempo e 

dinheiro 

 Você parecerá 

inatingível para algumas 

mulheres 
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Contagem regressiva para o sexo 

 

A maioria das mulheres tem uma boa ideia de quanto tempo 

elas vão esperar para ter sexo com você quando conhecê-lo. Eu 

chamo isso de "contagem regressiva para o sexo". 

Com estereótipos sensuais, a contagem regressiva para o sexo 

é mais rápida do que com outros estilos. Neste dia e idade, a maioria 

das mulheres tem sexo casual ou descompromissado em algum 

momento de sua vida. (Quando eu digo "sexo descompromissado", 

pode significar aquele de uma noite só, uma aventura prolongada, 

um encontro rápido no banheiro de um bar, enfim, qualquer interação 

sexual com alguém que ela não está comprometida). 

A fim de reduzir o risco de parecer uma vagabunda, as 

mulheres criam regras que devem ser seguidas durante os 

preparativos para o sexo. Por exemplo, algumas mulheres seguem a 

"regra dos três encontros". A lógica é que algo como: "Se eu fizer ele 

esperar três encontros, significa que eu não sou uma vagabunda". 

Quando se trata dos homens sexy, estas regras vão pro 

caralho: no caso dos homens sensuais, o sexo não é algo que ela 

está usando para fazer uma declaração sobre a sua virtude. Ela está 

tendo sexo porque ela está com tesão e é mais aceitável ter um 

relação sexual descompromissada com um "cara sexy" do que um 

"cara normal" ou um "carinha bacana". 

Se ela te vê como o estereótipo do cara sexy, ela pode 

facilmente racionalizar para si mesma e para suas amigas que ela 

deve estar atraída por você e que deveria dormir contigo mais 

rapidamente do que ela faria com um cara "normal". As mulheres 

precisam ser capazes de explicar e provar para suas amigas, de 

forma rápida, fácil e induvidosa, que você é um cara sexy, e não um 

zé ruela qualquer. 

Talvez você já tenha ouvido as mulheres dizerem coisas como 

"Eu recebi um telefonema do carinha guitarrista na outra noite" ou 
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"Você não vai acreditar no que eu fiz com aquele viajante francês na 

noite passada!". Dando estes títulos a estes sujeitos, isso 

instantaneamente justificaria a uma mulher ter sexo casual com ele, 

impedindo, m muitos casos, as amigas de condená-la como uma 

vagabunda. 
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PARTE 5 – OS FUNDAMENTOS 

DA MODA 
 

eja qual for o caminho que você escolher, você precisa 

ter uma boa compreensão dos princípios básicos da 

moda. Essas regras se aplicam a qualquer visual que 

você escolher, seja para um estereótipo sexy ou algo 

um pouco mais comum. 

 

Equilíbrio: elementos chamativos e de apoio 

 

Construindo sua roupa é como fazer um filme. Se você lançar 

um filme com 10 grandes estrelas, eles vão lutar entre si e disputar a 

atenção de todos. Por outro lado, se você converter todos os agentes 

de apoio em estrelas, o filme será sem graça e chato. É importante 

ter um bom equilíbrio em seu equipamento. Algumas peças de roupa 

devem ser consideradas como elementos chamtivos e outras como 

peças de apoio. 

Coisas que não estão capturando sua atenção são peças de 

apoio. Por exemplo, uma camisa branca simples ou um par de jeans 

bem ajustados poderiam ser peças de apoio. Estas, aliás, são 

clássicas. 

Confira essa imagem (abaixo) de James Dean com a camiseta 

branca, uma peça clássica de apoio. Seus elementos chamativos são 

o seu cabelo e a jaqueta: 

 

S 
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Você também precisa ter algumas peças chamativas, pois elas 

são a alma de seu vestuário. Estas são as peças que irão te deixar 

chamativo e atraente. Eles serão o onto alto de seu vestuário. 

Você deve encontrar um equilíbrio entre ter algumas grandes 

peças de apoio e algumas peças chamativas. 

Se você tem muitas peças chamativas, vai parecer que você 

está se esforçando demais. Seu visual pode parecer muito 

"trabalhoso". O olho humano não pode se concentrar em tantas 

coisas ao mesmo tempo. 

Este sujeito (abaixo), por exemplo, fez um ótimo trabalho com 

seu estereótipo. Ele é claramente um punk rocker e cada menina vai 

entender isso imediatamente. Ele só peca em ter muitas peças 

chamativas em contrate com as poucas peças de apoio. 
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Peças chamativas: O cabelo, tatuagens, cintos múltiplos, 

múltiplos colares, camiseta, colete de couro. 

Peças de apoio: calças pretas, botas Doc Marten (não 

mostradas). 

Ele tem grandes peças, ele apenas foi um pouco exagerado 

nesta noite em especial. 

Por outro lado, se você tem todas as peças de apoio e nada de 

chamativo, sua roupa vai ser muito sem graça. 

Comece a criar equilíbrio, dar uma olhada no seu guarda-roupa 

e ter certeza que você tem peças chamativas boas e peças de apoio 

em quantidade suficiente. Então sempre que você está escolhendo a 

roupa, você vai ser capaz de construir um visual bem equilibrado. 

 



 92 

As peças mais essenciais de sua roupagem 

 

Apenas começando a criar o visual? Comece com as coisas mais 

importantes e trabalhe em torno delas. A peça nº 1 é a mais 

importante: o seu casaco. Essa é a primeira coisa que as pessoas 

olham. 

Seu cabelo vem em 2º lugar. Você faz uso dele todos os dias, 

por isso é uma boa ideia lidar com o seu cabelo primeiro e depois 

construir o resto do seu visual em torno de seu cabelo. 

Ouvi dizer várias vezes que a primeira coisa que as mulheres 

notam em um homem é seus sapatos. Não é verdade. Elas sempre 

vão notar o seu casaco e cabelo em primeiro lugar. Quando foi a 

última vez que viu as mulheres andando na rua com os olhos 

apontados para baixo, olhando para os sapatos dos homens? Sapatos 

medianos não vão te machucar. Cabelo e casaco medianos vão. 

 

Seu corte de cabelo 

 

Você deveria escolher seu corte de cabelo da mesma forma 

como faz com todo o resto: a partir de um modelo. Encontre uma 

imagem ou uma pessoa com um corte de cabelo bonito, então diga 

ao seu cabeleireiro para dar-lhe aquele corte de cabelo. Leve a 

imagem, se necessário. 

Diferente de qualquer outra parte do seu visual, seu cabelo é 

algo que você vai estar vestindo todo o dia, de forma que vale a pena 

gastar algum dinheiro nele. Fique longe das barbearias com corte 

muito barato. Você não tem que gastar toneladas de dinheiro em um 

corte de cabelo, mas você deve pelo menos escolher um salão de 

nível médio. Encontre um estilo de cabelo que comunique sua 

personalidade facilmente. Tenha em mente que as mulheres e os 

homossexuais são geralmente os melhores estilistas de cabelo. Quer 

dizer, nem sempre, mas normalmente é assim. [N.T.: eu 
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particularmente discordo disso; os melhores cabeleireiros que tive 

eram heterossexuais e cortavam legal o meu cabelo, que por sinal é 

muito feio e chato de tratar!] 

 

Concverwsando com o seu cabeleireiro 

 

Estilistas de cabelo devem ser criativos, emocionais, divertir as 

pessoas. Seu objetivo na vida é para acrescentar beleza e estilo para 

o mundo ao seu redor. A mais triste realidade no mundo do hairstylist 

é que a maioria dos homens que vêm para cortar o cabelo são 

grosseiros sobre seu cabelo e paranóicos sobre como ele vai ficar. 

"Cuidado! Não muito em cima!" Isto é o que um estilista ouve todo o 

dia. Para muitos hairstylists, isso bloqueia sua criatividade e diminui a 

qualidade do seu desempenho. 

Seu corte de cabelo vai ficar melhor se o seu cabeleireiro ficar 

emocionalmente investido no corte. Você pode obter coisas boas de 

um hairstylist emocionalmente investido comunicando-se com ele(a) 

a ir pelo caminho certo. 

Diga ao seu cabeleireiro: "Eu sei que você já deve ter dado 

cortes de cabelo chatos o dia todo. Você está pronto para se divertir 

com este?" Em seguida, dê-lhe instruções detalhadas sobre o que 

você quer. Seja específico, mas mostre uma atitude descontraída. 

Deixe o seu hairstylist saber que está livre para experimentar e você 

não vai ficar bravo, não importa o que aconteça. Eu costumo dizer ao 

meu cabeleireiro: "Eu quero assim, assado e cozinho… Mas eu 

também quero que você esteja de bom humor! Se você tiver alguma 

idéia legal, basta fazê-la. Eu prometo que não vou ficar louco. Vamos 

ter um pouco de diversão!". 

Ter um hairstylist talentoso, criativo e dar-lhe a liberdade para 

trabalhar com sua magia. O resultado provavelmente será melhor do 

que o que você inicialmente previu. 
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Dar o seu cabeleireiro algum espaço para criar vai esticar sua 

imaginação e sua auto-imagem. Você pode obter algo que não goste 

no primeiro dia. Mas três dias depois, você pode ter muitas mulheres 

comentando sobre ele e você vai perceber que era apenas o que você 

estava precisando. 

Quando você for atrás do corte de cabelo, se vista bem tanto 

quanto possível. Se você for lá sujo, barba por fazer, vestindo shorts 

ou qualquer outra coisa, o estilista não vai saber como obter um 

corte para combinar com o seu visual. Além disso, se você aparentar 

ser alguém que cuida de si mesmo, o estilista fará mais esforço para 

cuidar de você. 

 

Melhore seu cabelo 

 

Coloração, destacando, gel, cera de laca… São todas boas 

idéias. Apenas certifique-se de escolher algo que funcione. Aqui está 

alguns princípios básicos para lembrar: 

 

 Gel – Varia de muito forte a muito leve. Gel pode lhe dar uma 

aparência de "cabelo molhado". Se você não quer seu cabelo 

pareça molhado, não use gel. Uma vez seco, o gel não deixará 

que seu cabelo se mexer muito, então não espere para mudar 

seu cabelo mais tarde. Gel é permanente na maioria dos casos. 

 Massa de Modelagem – Nesse caso, é como um tipo de gel 

muito forte, só que faz o cabelo parecer seco ao invés de 

molhado. 

 Spray de cabelo – Isto pode ser muito forte, se você usa muito, 

mas é quase invisível. Parece mesmo secador de massa de 

vidraceiro de moldagem. 

 Cera – Seu cabelo vai parecer um pouco molhado, mas pode 

ser alterado no meio do dia. Descanso [N.T.: restyling, no 

original] é a principal vantagem da cera. O "visual bagunçado" 
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é melhor feito com cera. A desvantagem é que pode levar dias 

para lavar, mesmo após uma única aplicação. 

 “Chapinha” - Uma das formas mais rápidas para a obtenção de 

um olhar da alta moda é usar uma “chapinha”. Leva 2 minutos 

para fazer efeito seu cabelo, mas pode fazer uma grande 

diferença… 

 

Higiene 

 

Higiene é muito importante. Aparência ruim aumenta a 

possibilidade de ser visto como "assustador". Basta uma coisinha de 

nada para uma mulher dizer: "Credo, assustador!", vai por mim. Esta 

coisa pode ser o mau hálito, costas peludas, esquecer de barbear-se, 

usar sapatos sujos, unhas sujas, etc. Uma coisinha de nada, cara. 

Portanto, não deixe que isso aconteça. 

 

- Lábios 

 

Nos seres humanos, os lábios são um ornamento sexual 

senelhante à pluma do pavão. Os seres humanos começam o 

processo sexual estimulando os lábios uns dos outros (beijo). Nosso 

parente mais próximo, o chimpanzé, não beija durante sua ritual de 

acasalamento. Como resultado, eles não desenvolveram os lábios 

grossos ornamentais como os dos seres humanos. Não há nenhum 

propósito funcional para os seres humanos terem lábios mais 

grossos, exceto atrair o sexo oposto. Por esta razão, é muito 

importante ter bálsamo labial e manter seus lábios agradáveis. Você 

pode até querer considerar usar gloss. As outras pessoas não vão 

saber o que é um gloss labial, eles só acharão que você tem lábios 

sensuais. 
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- Dentes 

 

Obtenha um branqueador. Faça seus dentes tão brancos quanto 

possível. Algumas pessoas têm dentes profissionalmente clareados. 

Esta é uma boa idéia, basta ter em mente que os dentes podem ficar 

sensíveis por um tempo depois disso. 

 

- Sobrancelhas 

 

Se sua sobrancelha que está grande, você tem que dar um jeito 

nela. Quanto mais fino você deixá-la, mais metrossexual vai se 

parecer. Se você quer fazer um look metrossexual, deixe suas 

sobrancelhas bem finas. Caso contrário, não exagere tanto. 

Na verdade, a maioria dos homens não precisam cortar isso, basta 

arrancar os fios do meio para que você não tenha aquela 

“sobrancelha única”. [N.T.: cortem isso, pelo amor de Deus, ter esse 

troço é feio e cortá-lo não vai te tornar menos homem!] 

 

 - Pêlos corporais 

 

Mantenha o mínimo. 

 

- Cabelo nas costas 

De jeito nenhum! 

 

- Cabelos no nariz e orelhas 

De jeito nenhum! 

 

- Pêlos no peito 

 

TALVEZ. Eu verifiquei isso e algumas mulheres gostam de um 

cara com cabelo no peito. Há outras que gostam de caras sem cabelo 
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no peito. Mantenha-o com comprimento médio e você vai ficar bem, 

não importa. 

 

- Pêlos pubianos 

 

Você deveria considerar a hipótese de raspar seus cabelos 

púbicos. No começo eu era cético. Mas as meninas parecem gostar. 

Eu não tive nenhuma objeção. O teste de medida é de 100% a favor 

de raspar tudo fora uma vez por semana ou coisa assim. Eu tentei 

apenas cortar um pouco e também ficou bom. Eu não tenho 

reclamações. Se você quiser com segurança, apenas mantenha isso 

aparado. 

Você deve fazer algum tipo de preparação para o ato. Não 

deixe isso crescer de forma selvagem. Você não deve parecer como 

se tivesse um Don King [N.T.: empresário norte-americano com 

cabelo esquisitão, estilo Einstein] entre as pernas. 

Dez anos atrás, não era regra as mulheres se depilarem e agora é. 

Essas coisas estão sempre mudando. 

 

Esteja sempre impecável 

 

Esteja sempre com bom aspecto! Sempre procure o seu 

melhor! Quando você se veste bem, você se sente bem. Se você se 

vestir bem o tempo todo, você vai se sentir bem o tempo todo. Isso 

inicia um ciclo de feedback positivo. Ter um estado mental 

consistentemente positivo vai fazer você magneticamente atraente 

para todos ao seu redor. 

Mesmo se você sair para algum evento não tão importante, 

você deve procurar o seu melhor. 

Eu raramente saio de casa sem fazer meu cabelo. Mesmo que 

eu vá somente atravessar a rua. Não é porque eu sou narcisista. (Eu 

juro! Sério! Não sou!) É porque me faz sentir bem e eu gosto de me 
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sentir bem o tempo todo. Eu tenho projetado especificamente minha 

vida para colocar o meu corpo em um estado de bem-estar tanto 

quanto possível. Parte disso está em parecer atraente em todos os 

momentos. 

E você nunca sabe se você está indo se encontrar com uma 

mulher. Você nunca sabe se haverá uma grande menina por aí que 

vale a pena se aproximar. Você não quer ter "Eu não pareço bem 

agora" em sua lista de desculpas para não se aproximar de alguém. 

 

A moda além de sua função 

 

Um problema comum que iniciantes passam na hora de 

construir o seu visual é a falta de funcionalidade em suas roupas 

novas. Suas roupas novas não podem ter tantos bolsos, poderiam ser 

um pouco mais apertadas ou mais soltas do que você está 

acostumado. Jóias e acessórios pode levar alguns minutos extras 

para serem colocadas. Pequenas coisas como estas te obrigarão a 

repensar sobre o que você está fazendo.  

Geralmente é só uma questão de se acostumar com suas 

roupas novas. A coisa mais importante é ter boa aparência. A 

funcionalidade é menos importante. Se você precisa de mais bolsos, 

carregue um saco. Se precisar levar mais tempo para ficar pronto, 

gaste o tempo que for ncessário. 

A idéia aqui é "A moda além de sua função". É mais importante 

ter uma boa aparência do que ter roupas que sirvam a outras 

funções. 

Há homens que colocam a função acima da forma. Alguns 

homens usam cintos de ferramentas, coldres de telefone celular, 

coisas assim. Esta não é uma boa ideia. 

Depois, há aqueles que colocam a forma sobre a função. Eles 

vão usar coisas que não têm propósito, como bandanas no pulso ou 

no bolso, jóias, camadas extras de roupas, chapéus, etc. Este é um 
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olhar melhor. Isso mostra que você tem uma consciência de moda. 

As mulheres, em particular, tendem a usar roupas não-funcionais. 

Trata-se de ornamentação sexual. 

Você deve ver a sua roupa como ornamentação sexual, não 

como uma maneira de cobrir suas necessidades básicas. 

 

O que não vestir 

 
Esta é a parte mais controversa do meu livro. Eu tive colegas, 

amigos, e até assistentes técnicos discordando de algumas dessas 

regras. A linha de fundo é que eu raramente vejo qualquer um 

obtendo bons resultados com os seguintes itens. Então, por que usá-

los em tudo? Qual é o ponto em seu visual que não é tão bom quanto 

você acha? Qual é o ponto de que se quer alcançar? 

Não use os seguintes itens se você pretender se vestir atraente. É 

bom usá-lo para a praia ou ao pintar a casa, mas fora isso nunca use 

os seguintes itens, especialmente à noite. 

 

1. Shorts 

 

Ninguém quer ver seus joelhos ossudos. Shorts fazem você 

parecer como um adolescente grandão da escola. Não muito viril. Se 

você estiver usando shorts, deve haver uma declaração muito social 

específica, como parecer um surfista. Este pode ser um estereótipo 

sensual. O erro dos homens é usar isso como padrão. Tudo que você 

usa deve ser proposital. 

 

2. Tênis errado 

 

O tênis errado pode ser um problema. Em geral, sapatos ou 

botas tendem a ser mais alto valor que tênis. Sneakers tendem a 

comunicar muito estereótipos específicos, por isso, se você não está 
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tentando emular um deles, então provavelmente você não deve usar  

tênis. 

 

Algumas ideias: 

 

 Vans – punk rocker ou skatista 

 Nike - hip-hop  

 Converse All Star - Trabalha com vários estereótipos. 

 Diesel ou Puma - Normal/Bem vestido durante o dia. 

 Collectors Sneakers - DJ  

 

Por “Collectors Sneakers" quero dizer tênis de edição limitada 

ou tênis vintage em boa condição. 

 

 

3. Camisetas Grátis 

 

Essas camisas geralmente são aquelas de anunciantes (como 

empresas de bebidas) ou de candidatos políticos, etc. Ela só baixa 

seu valor e dá a impressão de que você usa o que te dão. Isso inclui 

camisas pólo com o logotipo da empresa [N.T.: creio que o autor se 

refira, aqui, à empresa em que você porventura trabalhe!]. 

 

4. Calças sociais de algodão ou cáquis 

 

Em calças de algodão gerais, de jeito nenhum. Há muito poucos 

coisas mais "fora" do que essas porcarias. É como se você disparasse 
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um alarme de "carinha bacana e submisso" pra todo mundo notar. 

Evite esse lixo a todo custo. Se você está pensando em usar calças 

cáqui em algum tipo de ocasião, há boa chance de que você estaria 

melhor com calças sociais. Se você está pensando em usá-las em um 

bar, as chances são de que você estaria melhor de calça jeans. Se há 

uma regra sem exceções, é esta: NUNCA USE CALÇA CÁQUI, 

CACETE! 

 

5. Sandálias 

 

Homens geralmente têm dedos feios. Não use sandálias. 

Especialmente essas que parecem feitas de plástico! [N.T.: acho que 

o autor se referia a essas sandálias tipo Havaianas, que eu 

sinceramente considero boas para a praia] TALVEZ sandálias de 

ponta, se você estiver no Rio de Janeiro. [N.T.: o original cita Havaí 

ou Flórida] Em outros lugares, fique longe. 

 

6. Qualquer coisa que penda em sua cintura 

 

Aquele grande chaveiro faz você parecer um zelador. O coldre 

do telefone celular é ainda pior. Não use essas merdas! Se você tem 

um monte de gadgets ou um telefone celular realmente grande, leve-

os numa sacola. Tente uma “sacola de mensageiro”. (N.T.: Hein!? 

Será que é aquela bolsa masculina que o personagem bonachão Alan 

usou em Se beber, não case?) Isso dará um jeito nesse efeito 

pocketbulge que pode arruinar seu visual. 

 

7. Camisetas com frases estúpidas 

 

Estas precisam ser cuidadosamente consideradas. Em alguns 

casos essas camisas podem funcionar, mas na maioria das vezes elas 
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só e te fazem parecer um ignorante de classe baixa. É engraçado 

apenas para outros homens. 

 

Acima está uma camisa que diz "Ator Pornô", com o nome de 

"Hugh Rection G.". Não use coisas como esta. É pouco atraente de 

várias formas. É muito "Bart Simpson", muito “traquinas”. Camisetas 

cômicas podem ser boas em alguns casos, mas é melhor que essas 

mensagens sejam sutis, confusas ou enigmáticas, senão não 

funcionarão bem. 

 

Dia versus Noite 

 

Na noite as pessoas vão para os clubes e bares para atender às 

mulheres. Durante o dia, eles vão para cafés, lojas e livrarias. Você 

não deveria estar vestir a mesma coisa nessas duas situações. Você 

deve criar uma versão mais toned-down de seu visual de dia. 
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Aqui está um cara normal/elegante durante o dia. (Figura 1) 

 

Aqui é um cara de estereótipo sexy durante o dia. (Figura 2) 

 

Não há necessidade de ultrapassar os limites durante o dia. 

Jeans / camiseta / tênis podem funcionar bem. Basta escolher o 



 104 

material certo e prestar atenção nos detalhes. O sujeito normal 

(Figura 1) está vestindo roupa normal de alta qualidade. À noite, ele 

provavelmente só adicionaria sapatos dressier e um blazer, ou talvez 

uma camisa social baixa. 

O roqueiro (Figura 2) também está usando jeans e camisa, mas 

ele tem tatuagens e cabelo tingido. É daqueles detalhes que sinalizam 

sua subcultura para as mulheres ao seu redor. 

 

Treine seu olho 

 

Se você entender as idéias deste livro, isso já é um grande 

começo para obter o seu visual em conjunto! A próxima coisa que 

você tem a fazer é começar a treinar o seu olho. Obter um espelho 

de corpo inteiro para que você possa avaliar a sua roupa todos os 

dias. Desenvolver um olhar crítico para o estilo. Começar a observar 

as pessoas ao seu redor. Se você ver um homem andando na rua 

com uma mulher atraente, tome nota do que ele está usando. Preste 

atenção para a mídia. Que tipos de estereótipos estão sendo 

empurrados como "sexy"? Quais são os homens que aparecem na 

lista dos "50 mais sexys"? O que eles estão dizendo em programas de 

TV, como "Não o que vestir"? 

Para você começar a treinar o seu olho, vou te ajudar, 

criticando algumas roupas que eu vi pessoas vestindo. Estas são 

fotos que tirei na rua, alguns são meus amigos, outros são imagens 

aleatórias que encontrei na Internet. Eu apaguei todas as faces para 

proteger os inocentes. Vou avaliá-los nos seguintes critérios: 

equilíbrio, clareza de estereótipos, impacto visual, impacto social e 

higiene. Estas são as mesmíssimas coisas que você deve observar 

quando analisar sua própria roupa e a dos outros. 
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[Figura I] 

 

Equilíbrio - Muito bom. O 

lenço, chapéu e sapatos são 

peças chamativas. O casaco e 

as calças apóiam as peças. 

Clareza de estereótipos - Meio 

confuso. Casaco, sapatos e 

calças indicam uma vibe 

urbana, mas o chapéu russo e 

lenço árabe são meio exóticos. 

Impacto Visual - Forte. O 

lenço, chapéu e sapatos 

verdes são impressionantes. 

Impacto Social - OK. Há 

indícios de várias culturas 

exóticas nessa roupa. 

Higiene - Boa. Nada de muito 

assustador aqui. 
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[Figura II] 

 

 

Balanço - Pobre. Não há peças 

chamativas. 

Clareza de estereótipos - Péssimo. O 

moicano é desnecessário. 

Impacto Visual - Não muito forte, 

exceto pelo moicano escroto, que vai 

receber alguns olhares. 

Impacto Social - Negativo. "Gostaria 

de uma transa?" é uma piada de mau 

gosto que persegue você o dia todo 

quando você veste esta camisa. 

Higiene - Bom. [N.T.: discordo, esse 

moicano fudeu com todos os 

quesitos, inclusive este último!] 

 

 

 

 

 

Esse cara fica com um “A” pelo o esforço com o corte de cabelo. 

Eu o vi no metrô em Nova York e perguntei por que ele escolheu esse 

corte de cabelo. Ele disse que era "apenas para tentar algo 

diferente”. O problema é que ele não teve noção de como contornar 

isso, de modo que o moicano foi um tiro no escuro, deixando ele 

provavelmente pior do que antes! 
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[Figura III] 

 

Balanço - Muito bom. Ter 

equilíbrio é fácil com um terno. É 

pré-equilibrado para você. 

Clareza de estereótipos –

Excelente! Esse é um cara da 

classe de luxo. Não há dúvida 

sobre isso. 

Impacto Visual - Bom. Os 

detalhes fazem impacto. Ele tem 

um lenço no bolso, um nó de 

tamanho perfeito na gravata, e 

tem até um guardanapo para 

segurar a bebida! 

Impacto social - Muito bom. Um 

terno faz uma boa declaração, 

desde que ele seja melhor do que 

o terno dos outros caras. Neste caso, ele teve o melhor terno no 

local. 

Higiene - Impecável. Impecável. Esse cara tinha um cabelo 

perfeito, um novo corte, e parece que ele só raspou 5 minutos atrás. 

 

Eu tirei essa foto porque ele estava tirando todos os caras terno 

da jogada em um local de alto nível em Nova York. Eu fiz um grupo 

de mulheres apontar o cara mais boa-pinta do lugar e elas o 

escolheram. 
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[Figura IV] 

 

 

 

Equilíbrio – ?? 

Clareza de estereótipos – 

??? 

Impacto Visual – Putzgrila… 

Impacto Social – “Mamãe, 

sou Nerd!!” 

Higiene – Tudo certo com o 

cara, mas sua namorada 

deve estar com medo do 

dentista. 

 

 

 

 

Eu consegui encontrar um sujeito que estava fazendo tudo 

errado ao mesmo tempo. Ele não poderia ficar muito pior do que isso. 

Um verdadeiro desastre da moda! 

Ele tem um chapéu grátis da Pepsi. Sua camiseta também foi 

grátis, quando ela veio pelo correio junto com latas de refrigerantes 

soda. Essa marca aí da camisa, "Surge"… Alguém já ouviu falar dessa 

porra? Esse cara ou é um fanático entusiasta dos refrigerantes ou ele 

simplesmente não se importa com o que ele usa. 

Shorts são ruins. Cáquis são piores. E ele usa shorts cáqui! 

PUTA MERDA!! [N.T.: Cacete, eu usava um desses! Huahuahua!!] 

A coisa toda parece gritar "filhinho da mamãe" pra todo mundo 

ouvir! Apesar de tudo, eu tenho que dizer que ele era um carinha 

bacana. Um carinha muito, muuuuito bacana… 

Estou enviando meus suéters antigos de Natal pra esse cara. 
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Relevância Geográfica 

 

Na moda, a questão geográfica é relevante. Algumas das 

imagens que apenas olhou para pode não fazer sentido para você, 

porque de onde você vive. A maioria dessas fotos são de metrópoles. 

Você deve levar em consideração a sua localização quando a montar 

o seu look. 

Se você mora em uma grande cidade que é um centro cultural, 

como Nova York ou Los Angeles, você melhor obter o seu olhar 

perfeito e levá-la o mais longe que puder. Se você mora nos 

subúrbios, isso não é necessário. No entanto, você pode fazer um 

enorme impacto nos subúrbios de olhar como uma "pessoa da 

cidade." As pessoas que vivem nos subúrbios consideram o "povo da 

cidade" como tendo alto valor, afluente, e às vezes assustador. 

Nas áreas rurais, você tenderá a ficar mais resistência às 

mudanças que você fez. Você tem visto as mesmas pessoas toda a 

sua vida, e acho que eles têm que você tudo planejado. Não deixe 

que a resistência inicial impedi-lo de mudar o seu olhar. Depois de 

alguns meses, as pessoas dificilmente vai se lembrar do seu visual 

antigo. Se você ficar com suas armas, as pessoas irão respeitá-lo. 

 

Entendo a “incongruência” 

 

Uma das perguntas mais comuns que recebo sobre o 

desenvolvimento de estilo é: 

 

"E se eu me sentir incongruente?" 

 

Incongruência é que o sentimento que você tem quando 

alguma coisa não está combinando entre o seu “eu” e sua aparência 

exterior. 
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Quando você está passando por mudanças e se transofmrando 

em um homem que faz sucesso com as mulheres, é comum ter 

ataques curtos com incongruência. Quando você aprender a usar o 

humor amigável feminino ou linhas de abertura script, você pode se 

sentir incongruente. Quando você perceber que as mulheres querem 

sexo tanto quanto os homens, poderá se sentir incongruente. 

Incongruência é um tropeço comum que todos nós passamos ao 

desenvolvermos nossas habilidades sociais. 

Eu me sentia incongruente às vezes. Quando eu estava 

aprendendo sobre moda, eu tenho uma reforma de um bom amigo 

que me disse para usar calças apertadas. Era extremamente 

desconfortável no início. Levou semanas para me acostumar com 

isso. No final, fiquei congruente com meu novo visual e as mulheres 

responderam com forte atração. Eu aprendi muito no processo. Eu 

não tinha idéia de que as mulheres gostavam de caras com calças 

apertadas. Eu sempre pensei que isso era meio gay. 

Então, o que você deve fazer em relação a essa incongruência? 

Em primeiro lugar, perceber que é normal e temporário. Sua 

identidade precisa de algum tempo para crescer com seu novo visual. 

Incongruência pode ser uma coisa boa, porque obriga você a crescer. 

Quando você é forçado a sair de sua zona de conforto, você acaba 

ampliando sua zona de conforto a longo prazo. 

Dê a seu novo visual a chance antes de desfazer-se dele. Este é 

um processo científico. Há apenas um indicador do quão bem 

sucedido o seu visual está: os resultados que obtém quando interage 

com mulheres atraentes. Este é o único critério que você deve usar 

ao avaliar o seu look. 

 

É claro que haverá outros feedbacks: 

 

 A opinião dos seus amigos 

 A opinião de seus colegas de trabalho 
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 A opinião da sua família 

 Sentimentos de incongruência 

 A opinião de um comerciante que quer te vender roupas 

 

Todo esse feedback deverá ser imediatamente desconsiderado. 

Basta sintonizar tudo, não ouvir, de fato. Se sua mãe falar sobre suas 

roupas, mude de assunto. 

Se você obter um resultado positivo das mulheres que você 

interagir, é provável que você vai tornar-se congruente com o olhar 

em uma questão de dias ou semanas. Se você deixar que estes 

sentimentos de auto-dúvida e incongruência fiquem no caminho do 

seu processo experimental, você não vai alcançar o seu verdadeiro 

potencial. 

 

Reconhecendo uma experiência fracassada 

 

Melhorar seu visual requer um processo de experimentação. 

Nem todo mundo vai acertar na primeira tentativa. Não há vergonha 

nenhuma em errar aqui e ali. Ter alguns palpites errados significa 

apenas que você está fazendo um bom trabalho correndo riscos. 

Quando você primeiro conceituar o seu novo visual, você só 

deverá comprar um ou dois equipamentos. Em seguida, testá-los. Em 

seguida, fazer ajustes com base nos resultados. 

Você deve fazer um mínimo de 10 abordagens com seu novo 

visual antes de avaliar a eficácia dele. Em seguida, compare os 

resultados desses 10 abordagens com os resultados que você tinha 

com seu visual antigo. Você conseguiu mais ou menos rejeições? 

Você conseguiu mais números de telefone ou menos? Será que as 

mulheres te tocam mais? Será que te evitam? 

Se os seus resultados foram os mesmos ou piores do que eram 

com o seu antigo look, é hora de abandonar o visual novo e tentar 
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outra coisa. Isso não significa voltar para o seu visual antigo, e sim 

tentar um novo. 

Reler este livro. Fazer mais pesquisas. Conceituar um segundo 

experimento. Comprar um ou dois novos adereços. Fazer 10 

abordagens. Analisar os resultados. Repita conforme necessário. 

 

Parecendo boa-pinta 

 

Há alguns homens que são inegavelmente bonitos. Se você é 

um desses caras, está um passo à frente no que tange à moda. 

Certifique-se de que sua aparência está meramente básica e você 

provavelmente vai ficar bem. Claro, você pode fazer um estereótipo 

sexy, mas não é totalmente necessário. Pode ser melhor confiar em 

seus dons naturais e sua boa aparência. Ter legitimamente boa 

aparência é algo que é universalmente atraente, enquanto que os 

estereótipos sexy são polarizados, ou seja, vão atrair boa parte das 

meninas e espantar as outras. 

A maioria dos homens não são inegavelmente bonitos. Para 

eles, ser "atraente" pode ser uma coisa subjetiva. A média de 

homens assediados pode ser considerada extremamente atraente em 

alguns casos, porque, diferente dos homens, as mulheres julgam 

mais com base na personalidade do sujeito do que na sua "boa 

aparência". 

Se você é mediano ou abaixo disso, há coisas que você pode 

fazer para tornar-se “boa-pinta”: 

 Exercite-se - Ter um corpo grande é universalmente 

atraente. Qualquer pessoa pode ter um corpo ótimo se 

eles trabalharem o suficiente nisso. 

 Tenha uma boa postura - Ande direito. Tenha boa 

postura. Isso faz um mundo de diferença, e as pessoas 

vão começar a percebê-lo como "boa-pinta". 
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 Minimize seus pontos fracos - Você tem o nariz grande? 

Deixe seu cabelo grande para equilibrar isso. Calvície? 

Raspe sua cabeça ou obter um chapéu fresco. 

Mulheres minimizam seus pontos fracos o tempo todo. 

Quantas vezes você já levou uma garota para casa e 

percebeu que ela é 15 quilos mais pesada do que você 

pensou que fosse? Nunca foi em um encontro marcado 

pela internet e encarou uma menina totalmente diferente 

daquela foto do facebook? As mulheres não têm remorso 

por minimizar suas fraquezas e você também não 

deveria. 

 

Qualquer um pode fazê-lo 

 

Qualquer um pode ter grande estilo. É apenas uma questão de 

colocar no esforço. Não importa se você é mais velho, acima do peso, 

ou menos do que atraente. Você ainda pode usar sua mente e as 

informações contidas neste livro para criar um visual grandioso.  

 

Confira essas imagens: 

 

 

Este primeiro está claramente 

acima do peso. Ele bem que 

poderia perder 50-75 quilos, 

mas ainda assim acertou. Ele 

tem equilíbrio, uma boa peça 

de mostruário, os acessórios, e 

ainda está usando uma cor que 

minimiza suas fraquezas.  
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Esse outro é de meados dos anos 70, 

mas ainda tem uma aparência 

atraente. Ele usa um estereótipo “hip 

jazzy guy”, devidamente apropriado 

para sua idade e identidade. Ele tem 

um bom equilíbrio, e a corrente de 

ouro brilhante é uma peça de 

mostruário grandiosa. 
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PARTE 6 – O PLANO DE 

AÇÃO 

 

k, seu cérebro ainda está sobrecarregado? Eu sei que 

é uma quantidade enorme de informações para 

absorver, mas você fez isso! A maneira como você 

olhará seu armário nunca mais será a mesma. É hora 

de fazer um plano de como você vai prosseguir. 

Tire algum tempo para pesquisar e olhar ao redor em que as 

pessoas estão vestindo. Depois de uma semana ou dois, decida a 

direção que irá tomar. Passe uma semana ou duas fazendo compras. 

Tente roupas variadas. Dê uma boa olhada em cada roupa que você 

experimentar. Tire algumas fotos para analisar mais tarde. Não deixe 

vendedores pressioná-lo para comprar algo antes de estar pronto. 

Você não é o indefeso, o homem de roupas medíocres que eles estão 

acostumados a atender. Você sabe o que está fazendo e o que quer! 

Por um mês a partir de hoje, você deve ter um novo visual 

construído e então testá-lo, pô-lo à prova. Por três meses a partir de 

hoje, você deve adquirir um look surpreendente que lhe ajude a 

atrair cada vez mais mulheres sempre que sair de casa. 

Não seja o tipo de sujeito que lê um livro grande e registra a 

informação apenas para esquecê-la. Tome uma atitude de verdade, 

porra! Lembre-se: tudo o que você veste envia sinais biológicos para 

aqueles ao seu redor. Você está enviando esses sinais exatamente 

agora, mesmo com as roupas entocadas em seu armário. Você 

poderia estar enviando sinais mais fortes se melhorasse o seu estilo. 

Obrigado por ter a mente suficientemente aberta para ler este 

e-book, você não vai se arrepender! Tirou fotos do seu novo visual? 

Envie-as para mim, mostre-me um "antes e depois". 

Meu e-mail é: DatingGuruBrad@yahoo.com. 

O 

mailto:DatingGuruBrad@yahoo.com
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PERGUNTAS FREQUENTES 

 

PERGUNTA: Eu tentei o meu novo visual e fui rejeitado. 

Quanto tempo devo ostentar este look antes de tentar um 

diferente? Como posso saber se foi meu visual que ferrou tudo 

ou se foi culpa do meu jogo? Eu fico apagado o tempo todo. 

 

Você deve abordar cerca de 10 mulheres com seu novo look 

uns 2 ou 3 dias antes de desfazer-se dele e tentar outra coisa. Se 

você sempre ficou apagado de cada vez, talvez experimentar alguns 

dos mais simples linhas do meu outro livro "atração instantânea". 

Não desista, persista com até 2 ou 3 tentativas para descobrir o que 

funciona. Eu tentei com três looks diferentes antes de achar meu 

visual definitivo. 

Se você não está obtendo os resultados desejados, olhe para 

trás e perguntar-se o seguinte: 

 Será que eu escolhi um estereótipo sexy que as mulheres 

podem entender facilmente? 

 Será que eu escolhi a outra modelo que é uma excelente 

versão deste, ou um modelo mediocridade?-Será que eu 

escolhi um estereótipo sexy que reflete a minha 

identidade de alguma forma? 

 Eu estou criando confusão ao misturar muitos 

estereótipos que simplesmente não combinam? 

 Será que eu levo isso muito longe ou não suficientemente 

longe (em relação a onde você mora)? 

 É apenas um caso de desconforto temporário com as 

roupas novas? 

Se a resposta a esta pergunta é sim, eu recomendo que você 

tome alguns passos pequnos no sentido de ser mais confortável. 

Vista suas roupas novas em torno da casa. Em seguida, use-as em 
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um lugar público, mas não coloque qualquer pressão sobre si mesmo 

para abordar as mulheres. Em seguida, use-os em um lugar público e 

converse com alguns amigos. Nesse ponto, você pode estar 

recebendo um feedback positivo sobre o seu visual e isso vai fazer 

você ficar mais confortável. 

Quando começar a receber pequenos feedback positivos, como 

um sorriso de um estranho ou um elogio sobre sua roupa, faça uma 

nota mental de que aquilo está funcionando. 

 

P: O meu estereótipo sexy precisa ser baseada em 

qualquer coisa da minha vida? Eu não sou uma estrela do rock, 

como eu posso vestir como tal? Isso não vai parecer 

incongruente quando eu realmente falar com a menina? Eu 

sou um programador de computador! 

 

Você pode ser um programador de computador, assim como 

Moby e Prince. Hoje em dia, a maioria das estrelas de rock passam o 

dia na frente de um computador, assim como você. 

Seu visual deve refletir sua identidade e seus interesses. Você é 

uma pessoa única. Seu trabalho não o define inteiramente. Se quiser 

ser um sujeito atraente para as mulheres, é essencial mostrar uma 

personalidade multidimensional. Se você está 100% definido pelo seu 

trabalho, você definitvamante não é atraente o suficiente. [N.T.: só 

pra lembrar, Mystery não pegava ninguém na época em que era 

programador de computadores e se vestia feio um nerd] 

Seu estereótipo de roupa deve ser uma versão ampliada da 

parte mais sexy de sua personalidade. Por exemplo, se seus 

interesses são: rock, golfe, e Star Trek, você deve usar o seu 

interesse no estilo de vida rock’n’roll como base para a sua roupa, 

afinal, os outros dois hobbies são menos sexy. Você pode se vestir 

semelhante a uma estrela do rock e não estará incongruente. Seu 
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interesse sincero no estilo de vida do rock irá permitir que você faça 

um backup de sua roupa com conhecimento especializado. 

Veja qualquer grande show de rock e você vai ver centenas de 

pessoas vestidas igual à banda no palco. Veja em qualquer clube de 

dança e você vai ver as pessoas vestidas como seus artistas favoritos 

da música pop. 

Por quê? Porque rock e música pop não são apenas os tipos de 

música, são estilos de vida. Para cada hobby ou interesse que é 

popular hoje em dia há um estilo de vida associado a ele. Pense por 

um momento sobre o seu jogador favorito, rock star, personagem de 

Star Trek ou qualquer coisa assim. Você provavelmente tem uma 

imagem muito clara do caminho pelo qual ele trilha. Isso é porque 

você está interessado no estilo de vida da pessoa por trás disso. 

 

P: Devo mudar meu visual com base onde eu trabalho ou 

desgaste que eu vá para conhecer garotas? E se eu estou indo 

para um evento muito frio ou eu estou indo para um lugar 

onde eu sei que todo mundo usa apenas roupas medianas? 

 

Esta é uma boa pergunta. 

No trabalho, se você não tem muita margem de manobra em 

termos de vestuário, então não há muito que você possa fazer sobre 

isso. Não force, você pode perder o emprego. 

Eventos sociais – Em alguns casos, pode ser uma grande 

vantagem ir contra a multidão. Alguns dos caras que eu conheço 

conseguem ser  os mais atraentes em qualquer ocasião. Eles se 

vestem de forma sexy, e isso pode ser trabalhado em qualquer lugar. 

As mulheres não podem resistir a isso em um evento social ou em 

qualquer outro lugar. 

Outra estratégia para esses eventos é fazer uma versão de luxo 

de seu estereótipo sexy. Por exemplo, se você faz um estereótipo de 

Hip Hop, pense: "O que P. Diddy vestiria para esse evento?" Isso vai 
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te dar um olhar sobre o que é apropriado, elegante e sexy ao mesmo 

tempo. Para cada estereótipo sensual há uma versão de alto nível 

que irá permitir que você se destaque. O conceito é: pesquisar, usar 

o espelhamento e não ter medo de ser diferente. 

 

P: Ajuda! Eu não tenho muito dinheiro para gastar em 

roupas, não posso tentar um monte de coisas diferentes! 

 

Mantenha a simplicidade. Comece com uma única peça de 

roupa. Comece devagar, vá trabalhando aos poucos, construindo seu 

guarda-roupa lentamente. Se não está funcionando, tente trocá-lo 

por outra coisa. 

Faça compras em brechós. Verifique as prateleiras de vendas. 

Tente o eBay. [N.T.: em suma, se vire, não é tão difícil] Às vezes, 

você pode até encontrar coisas boas em uma loja de descontos se 

você realmente sabe onde procurar. Lembre-se de que não se trata 

de dinheiro, mas de ideias. Obtenha seu conceito de moda pondo a 

mão na massa. 

 

P: Com quais acessórios devo começar? Com que sapatos 

devo começar? Você pode me dar informações mais 

específicas sobre o que vestir? 

 

Eu poderia escrever o dia inteiro por anos a fio dizendo o que 

vestir para cada estereótipo diferente e andar por aí todo boa-pinta, 

mas a ideia é que VOCÊ aprenda a decidir isso por si mesmo. 

Pesquise o que funciona, então o modelo virá depois. A modelagem é 

a chave para encontrar seu look. Se você está realmente tendo 

muitos problemas, sempre poderá conseguir ajuda comigo ou com 

um dos treinadores da UDS. 
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Mais de Brad P em: 

 

 

 The Underground Dating Seminar 

12 CDs com Brad e uma platéia ao vivo. Aprenda um sistema 

completo para conseguir encontros, namorar, seduzir e ter relações 

com mulheres atraentes. 

 

 Instant Attraction 

Saiba todas as melhores linhas de abertura e como usá-las. 

 

 Planning the Perfect Date 

Planos de encontro que só fazem a coisa melhorar. 

 

 Interviews with Naturals 

Aprenda com os mesmos caras com os quais Brad aprendeu. Esses 

caras são os melhores do mundo quando se trata de pegar mulheres. 

 

 The Metamorphosis Method 

Um currículo 12 meses para a transformação completa. 

 

 Social Circle Club Game 

Aprenda a pegar as mulheres mais gostosas nas discotecas mais 

badaladas. 

 

 Approach Anxiety and Social Freedom 

Acabe com a Ansiedade de Aproximação de uma vez por todas com 

18 exercícios do Brad P para a construção de sua liberdade social. 

 

 

 

Tudo isso e muito mais em: www.BradPpresents.com 

http://www.bradppresents.com/

