SOBRE MIM
Já comi uma mexicana, comi uma indiana, comi uma índia nativocanadense, comi negras, comi chinesas, comi alemãs, russas... Eu comi
todas as raças. Esse era um dos meus objetivos antes de me sossegar. Eu
até comi uma esquimó que não tinha dentes. Que boquete!
Eu costumava ir a algum bar, pegava uma garota, trazia ela pra casa, a
comia, e depois eu voltava para o bar e pegava outra. Eu fazia isso
constantemente. Naqueles tempos, eu só ficava satisfeito se eu tivesse duas
mulheres por noite. Depois de comer a primeira, eu voltava para o bar e
contava o que tinha feito para outra garota. Eu dizia algo como “Sabe, hoje
eu conheci uma garota muito legal, seu nome era Nancy. E a razão de eu
ainda estar aqui é que ela não me satisfez”.
Eu vivia por sexo. Depois que cansava de comer qualquer mulher em
particular, eu dizia “Meu amigo Bruno está vindo aqui, e eu gostaria que
você o chupasse hoje”. Por que você acha que mulheres estão com
cafetões? Pense nisso! O cafetão faz ela fuder toneladas de caras e ela esta
disposta a fazer quase qualquer coisa por ele! Eu não considero que
cafetões sejam cidadãos-modelo, mas eles entendem algo sobre mulheres.
E não só ela está fudendo por ele, ela trás o dinheiro para o cara! Caras não
fariam isso para as mulheres. Mesmo com o maior tesão, a maioria de nós
não faria isso, e mesmo que fizéssemos, de certeza não daríamos nossa
grana! Mas elas fazem, por um motivo: segurança.
Decida o que você quer e vá pegá-lo. Alguém recentemente me perguntou
o que quero pros meus filhos. Eu quero que meus filhos tenham confiança
o bastante para fazer o que quiserem de suas vidas, e serem felizes. Não é
isso que você quer?
Estou no caminho da vida, e eu sei onde estou indo. Se ela quiser vir
comigo, ela vai ser bem-vinda. Eu não vou pelo caminho dela, eu vou para
o meu caminho. Quando falo com uma mulher, ela está no meu restaurante,
olhando meu cardápio. Meu cardápio não vai mudar a não ser que eu queira
que mude.
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Certo dia um cara de 26 anos me conheceu através de um amigo. A
primeira pergunta que ele fez foi: “Qual sua estratégia de chegada?” e eu
disse: “Lembre-se de manter as coisas simples. Veja, a primeira coisa que
acontece quando eu vejo uma mulher atraente é perguntar a mim mesmo:
“O que me atrai mais nesta mulher? Seriam seus peitos? Sua bunda?
Coxas? Um rostinho bonito?”.Qualquer coisa que for eu conto para ela.
Ele disse “Você diz... PARA ELA?!!”. Eu digo para ela. Falo algo como
“Eu te notei antes, e vou te contar, você é melhor indo do que vindo.” Eu
não estou sendo mal educado de nenhuma maneira, jeito ou forma. Eu não
estou dizendo “E ai gata, gostei do teu rabo!” Eu vou olhar para seus
peitos, dar um sorriso e falar: “Caramba, você nunca machuca o nariz
quando cai!” E ela vai dizer: “O quê?” E eu digo: “Estava reparando, são
lindos!”
Eu tenho um amigo que usa essa frase: “Com licença, mas parece que eu
perdi o meu número. Posso pegar o seu?” Essa é a merda que os caras tão
falando pras mulheres! Eu até gosto, porque assim minha vida fica muito
mais fácil. Se eu pudesse pegar alguma mulher com uma cantada dessas,
então todo mundo já está comendo ela! Ela é tão burra que cumprimenta
cartaz! Usar uma cantada idiota dessas não é bonitinho, é simplesmente
idiota! A primeira coisa que uma mulher pensa quando você usa uma
cantada dessas é “Esse cara é um perdedor.” Você pode até cortar seu pau
fora e entregar para ela, porque você não vai mais precisar dele.
Eu não gosto de joguinhos. Minhas cartas estão na mesa da vida. Não tem
mensagens subliminares comigo. Sabe por que as mulheres vão a baladas?
As mulheres vão porque querem conhecer um cara. Converse disso com
ela. Pergunte a ela porque ela foi para a festa. Não é para dançar, não é para
fazer amigos, não é para caras pagar bebida para ela, é para conhecer um
homem. Um homem que faz ela se sentir bem, sentir protegida, especial,
querida. Ela está esperando você.
Quer saber o que elas estão pensando? Elas estão pensando: “Que tipo de
cantada idiota esse retardado vai usar comigo?” E elas estão certas. Na
verdade, a maioria dos caras que estão lá fora tentando pegar mulher está
fudendo tudo usando cantadas enlatadas ou se esforçando para parecer
engraçado/inteligente/interessante ou qualquer coisa. E eles dão a
impressão de desesperados e nervosos ou esquisitos. E eu amo isso, pois da
oportunidade a caras como eu, caras que não tem medo de falar o que
realmente estão pensando, que não tem medo de ser honestos com as
mulheres.
Vamos encarar a verdade, como você está se sentindo na chegada é
importante. Se você chega nervoso, não vai conseguir pegar muita coisa.
Mesmo que consiga, com certeza não vai mantê-la. E se você está usando
cantadas enlatadas, só está dizendo à mulher que não é um cara confiável.
Mulheres são perceptivas quando se fala de linguagem corporal, se você

está chegando numa mulher séria, com um sentimento verdadeiro, mas usar
uma cantada enlatada, você não vai conseguir. As mulheres conseguem ver
através dessa merda.
Quando falo com mulheres que estou atraído, eu falo de sexo. E qualquer
resposta que ela me dê, eu troco os lados da conversa utilizando a sua
própria resposta. Toda a interação deve ser natural e não enlatada. Tudo o
que faço é andar até elas e dizer o que tenho em mente naquele exato
momento. E raramente eu chego do mesmo jeito. São elas que me dizem o
que eu devo falar. A razão de eu ser um cara tão natural é que não tenho
medo de fazer uma mulher se sentir como mulher. Não tenho medo de
tocá-las, nem medo de dizer qualquer coisa a elas. Eu amo as mulheres!
Quando eu estava interessado em sexo, eu ia direto a mulher que eu queria
transar e falava de sexo com ela. Qualquer história que eu conte tem sexo
no meio. É muito simples! Eu faço a mente dela associar sexo comigo.
Porque tudo que eu quero dela é SEXO. E gostem de mim ou não, elas vão
associar sexo comigo de qualquer maneira. Mesmo que uma mulher não te
ache fisicamente atraente, eu aposto o seu cú que elas são atraídas pelo seu
charme, seus elogios, sua honestidade e bom humor e principalmente a
ATENÇÃO que você dá a ela. Somos uma espécie simples, que é
vulnerável a elogios e atenção. A maioria das pessoas baseia sua vida na
atenção que recebem. Pense em Hollywood.
Talvez você queira algo mais que sexo, e eventualmente eu quis. Mas
quando eu era um playboy, sexo era tudo que eu queria. Eu não sentia
culpa por isso, eu apenas fazia o que tinha que fazer. Eu não tinha medo
nenhum e eu nunca hesitava. A maioria dos caras sai para conhecer
mulheres pensando que o prêmio são elas. Isso me da uma vantagem, pois
eu sei que o prêmio sou eu.
Eu digo a elas o quanto eu gosto de mim mesmo. Eu digo algo como “Tu
sabes, eu tenho um grande senso de humor, tenho atitude, sou esperto,
charmoso, e excelente em muitas outras áreas, que não quero discutir
agora”. E o simples ato de dizer isso a elas é engraçado, mostra que você
tem atitude, é charmoso e tudo o mais. Isso não é ser prepotente! Porque você
não daria a você mesmo a melhor recomendação? Por acaso quando
você vai a uma entrevista de emprego, você entra e diz “Oi, eu sou um
preguiçoso vagabundo que geralmente estraga tudo”?
Eu não estou dizendo a vocês para fazer algo brilhante. Você tem apenas de
ter a coragem de chegar em uma mulher e dizer: “Eu sei o que quero”. Na
realidade, use isso pra puxar conversa. Chegue em uma mulher e diga “Eu
sei o que quero. Você sabe o que quer?”. Se ela disser que sim, você diz
“Prazer, sou o _________”.
Aqui vai uma que sempre funciona. Caminhe até ela e diga: “Você gosta
dos idiotas que não tem rumo na vida e têm medo de correr riscos?”. É

claro que ela dirá não. Então você diz: “Que ótimo, pois eu sou o oposto de
tudo isso!”. Quantas outras vocês querem? Será que vou ter que escrever
uma porra de livro de cantadas? É muito fácil! Apenas diga o que está
pensando, diga a verdade, e se esforce um pouco, só isso. Quando você
aprender a ser honesto e verdadeiro consigo mesmo, nunca mais precisará
ler um livro de “como pegar mulheres” novamente.
Se ela fuma, ela transa. E se ela brinca bastante com o canudinho, então ela
chupa bem. Essas duas teorias nunca me falharam. Às vezes eu caminho
até uma fumante e digo: “Olá. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta,
porque eu tenho uma teoria sobre mulheres. Você tem namorado?”. “Sim”.
“Então o que você está fazendo aqui, pois do jeito que você fuma, deve ser
boa de cama.” Se eu estiver certo, e ela for realmente boa de cama e sabe
disso, geralmente elas transam comigo. E se ela diz: “Não, eu não tenho
namorado.”, eu digo: “Bom, eu tenho uma teoria que se uma mulher fuma,
ela transa, e é muito boa nisso.”
Usando o charme, você pode se livrar de quase qualquer coisa. O que ela
vai dizer? Que eu sou grosso? “Você está certa, eu sou um grosso, mas eu
gosto de ir direto ao ponto. Eu não quero que pense que estou brincando
com você. Pois muitas mulheres não conseguem lidar com a honestidade”.
A melhor defesa é o ataque. Eu nunca me defendo, nunca dou um passo pra
trás. Sempre ponho elas na defensiva. “Então eu sou um grosso? É verdade,
concordo com você. Você é muito perceptiva, uma mulher muito legal. É
claro que eu não irei te insultar, pois eu sou um cavalheiro. Eu estava
apenas sendo honesto com ela. Não falo: “Quero te comer!”, pois isso seria
grosseria. Eu sou tão honesto com elas, e uso tudo que elas dizem, que logo
elas pedem desculpas. Ou vão embora. Na verdade não importa, pois estou
pronto pra tudo.
Quando eu saio, não me importo com ninguém a não ser eu mesmo.
Quando você vai a uma festa, tu dizes a si mesmo: “Hoje eu vou dar uma
ótima noite a alguém. Não importa se eu me divirto ou não, mas darei uma
ótima noite a alguém”. Ou você pensa: “Eu vou sair e me divertir muito!
Quem se importa se os outros estão se divertindo? Provavelmente nunca os
verei de novo!”. Quem está saindo de casa pra se divertir, você ou os
outros? Diga isso: “Eu vou sair esta noite para me divertir. Eu. Eu mesmo.
Só eu sou responsável pela minha diversão”
Quando estou conhecendo uma mulher, tento me distanciar de assuntos que
sou muito apaixonado. Por quê? Pois talvez eu fique tão envolvido na
conversa que eu esqueça a minha tarefa. Quando saio para conhecer
mulheres, eu não vou para conversar de política, eu vou para transar. Tento
manter a conversa centrada nela, em nós, e em sexo. O que você acha que
uma mulher vai fazer se você falar: “Eu não quero falar sobre isso agora,
quero falar sobre você”? Vai embora? Adeus! Às vezes é bom cair fora.
Não somos imortais.
Temos muito medo da palavra egoísta. Temos medo de admitir a nós

mesmos que somos permitidos e realmente merecemos nos divertir. Alguns
dos meus alunos olham uma mulher linda e falam: “Eu não quero que ela
perca seu tempo”. Ela não saiu de casa pensando que só vocês merecem se
divertir, ela não. Vocês estão com a percepção errada! Estão muito
preocupados com o que ela vai pensar de vocês, que não vai gostar de
vocês, e está errado pensar deste jeito. Vocês estão pensando no que uma
pessoa que nem conhecem está pensando. Pensem nisso. Está preocupado
com alguém que ainda nem conheceu.
Muitos caras se sentem culpados quando tentam pegar alguém. Se sentem
como se estivessem fazendo algo errado. Algum sentimento oprimido da
infância eu imagino. Esse é o tipo de adulto que fica chorando seus
problemas na tevê. Ótimo! Mais mulher pra mim!
Eu não me sinto culpado em levar uma mulher ao orgasmo. Eu não sinto
culpado de encantá-la e com certeza não me sinto culpado por fazê-la rir e
se sentir elogiada e toda feliz. E se mais tarde ela quiser me manter e
controlar todos os meus passos (o que a maioria das mulheres tenta fazer)
eu não me sinto culpado de ir embora dela para sempre.
Eu acho que a maioria dos homens foram condicionados a se sentirem
culpados com suas mães quando eram pequenos. Uma criança escuta em
média dez mil nãos e apenas mil sims antes dos cinco anos de idade. Então
crescemos querendo fazer as coisas e fomos castigados por tentar. Pense em
todas as coisas que queria fazer quando era criança e não pode fazer. E
hoje quando você vê uma mulher bonita seu sistema nervoso inteiro parece
lhe dizer não. Talvez timidez seja apenas culpa, quem sabe e quem se
importa. O que eu sei é que as mulheres são muito bonitas e macias e
quentes para eu me sentir envergonhado ou culpado de querer estar com
elas.
Se você gosta de uma mulher em particular do grupo, então você precisa se
preparar com um tipo especial de munição, e essa munição são suas
amigas. Se as suas amigas gostarem de você, estão tas dentro. Se te
odiarem, tas fora. Se gostarem de você, elas a encorajaram para ir com
você. Isso se elas não tentarem te roubar para elas mesmas. Agora, se você
apenas conversar com aquela e esquecer-se de suas amigas, então está as
alistando contra você. Ao invés de te ver como uma valiosa adição ao
grupo, te verão como outro tarado qualquer disposto a roubar a amiga
delas! Nesse caso, mesmo que a mulher goste de você, elas a convencerão a
te esquecer.
Seja muito legal com a mulher mais chata do grupo. Seja mais legal com
ela. Tudo se a resume a regra básica: Trate uma puta como madame e uma
madame como puta. Se ela é vadia irritante, então ela é uma puta, é melhor
você tratá-la como uma madame. Com as mulheres que são simpáticas,
você as trata como putas. Só não se esqueça de ser encantador quando fizer
isso.

De qualquer jeito, esse livro não é sobre mulheres em grupos, é sobre as
regras básicas de como pegar uma mulher. As maiorias dos caras que estão
lendo isso ainda não estão prontos para os grupos, isso foi apenas uma dica.
Quem sabe eu escreva um livro sobre isso no futuro.

TÉCNICAS DE BALADAS
A maioria dos caras está preocupado que como não conseguem conversar
em lugares barulhentos, não conseguem pegar mulher em baladas. Apenas
entre lá e seja simpático, amigável. Se ela lhe oferecer a mão, a beije como
nos velhos tempos. Sorria e acaricie seu rosto, ou esfregue suas pernas nas
dela enquanto passam tempo juntos. Eu costumava entrar, pegar uma
mulher, levá-la para casa, comia ela, voltava para o bar e pegava outra. É
tão fácil.
Eu gosto de lugares que de para sentar. Se há alguma mulher sentada e um
banco vazio ao seu lado, é muito fácil pegá-la. Mas se o bar é muito
barulhento, pegue-a pela mão e leve-a para um lugar mais sossegado. Essa
é a parte sobre mostrar interesse. Se você quiser conversar com ela em um
lugar mais calmo então o faça. Mulheres adoram quando os homens têm a
iniciativa e as pegam pela mão e a conduzem a algum lugar. É romântico.
Caso ela diga não você diz tudo bem e cai fora.
Se você vai a alguma boate e tem uma mulher que é uma vaca, fale isso a
ela. Diga “Você é uma vaca só comigo, ou você trata todos dessa
maneira?”. Não seja tímido. Ela com certeza não é!
Bote ela na defensiva. A melhor defesa é o ataque! Se você odeia alguém,
porque você gostaria de comê-la? Se ela está num bar, o que ela estaria
fazendo lá se não quer que homens falem com ela? “Deixe-me lhe dar uma
dica. Fique em casa. Você não irá conhecer ninguém que goste de você”.
Se isso não funcionar, o que você se importa?
Como você pode descobrir se uma mulher tem silicone ou naturais? Peça a
ela espantar uma mosca no ombro. Se seus peitos são reais, que significa
que ela cresceu com eles, você verá que ela fará o contorno em volto dos
peitos. Se seus peitos forem falsos você verá que ela só fará o contorno dos
peitos reais por baixo e baterá nos implantes. A maioria das mulheres lá
fora está usando maquiagem e roupas e acessórios de algum tipo pra te
convencer a pegar ela.
Toda vez que eu vejo uma mulher vestida como uma vadia com seus peitos
pra fora me impressiona ver todos esses caras perto dela fingindo não
notar! É como um elefante no sofá. Você da uma festa e seus amigos estão
lá e há um elefante no sofá e ninguém diz nada a respeito.
Se ela se veste como uma vadia você não deve ignorá-la. Não seja como os
outros idiotas que fingem não notá-la. Se por acaso você está numa boate

perto de uma mulher com que está com os peitos de fora, não tenha medo
de fazer um comentário de um jeito charmoso. Diga o que você está
pensando, mas não seja muito detalhista. Está tudo bem dizer para ela
(discretamente) “Nossa, você sabe o que vestir para chamar minha
atenção”, mas não está tudo bem em berrar do outro lado da sala “Eu quero
chupar tuas tetas!”. Você deve ser charmoso quando diz algo. Eu sou
sempre um cavalheiro. Quando você é um adorável cavalheiro você pode
dizer a uma mulher que adoraria fudê-la sem ser grosso. Você pode se dar
bem com praticamente qualquer coisa se disser do jeito certo.
Você pode sempre ver o que uma mulher acha que é seu melhor atrativo
sexual pelo jeito que ela se veste e se move. Por exemplo, se uma mulher
acha que sua bunda seja seu principal atrativo, durante a conversa ela dará
um jeito de se virar ou fazer algo para notar a bunda dela. Algumas destas
mulheres usam calças tão justas que você pode até ver os lábios de sua
xana. Agora, se isso não lhe disser o que ela quer que você note nada vai.
Quando eu pegava duas mulheres na mesma noite eu dizia a segunda
exatamente a que fiz à primeira. “Eu conhecia alguém hoje, nós nos
despimos... só o que sei é que estou aqui de volta!”. Diga a elas o que você
quiser. Ah, e algumas mulheres não irão para casa com você caso saibam
que você estava na cama com outra. Isso é ok também. Especialmente hoje
em dia que o sexo pode matar. Doenças são perigosas.
Você deve ser único. Uma das melhores cantadas pra se usar é “Eu nunca
fiz algo assim antes, mas você é muito, muito maravilhosa e eu tenho que
olhar para sua parte que eu acho mais maravilhosa”. Ela se irritou? Tudo
certo! Há outras mulheres lá fora. O problema de vocês é que estão todos
preocupados com o que ela está pensando. Isso é totalmente irrelevante
nesse ponto, pois vocês nem a conhecem. Você deve ler a SUA mente ao
invés disso.
Se as mulheres não quisessem mostrar os peitos, elas não estariam usando
essas roupas coladas. Se ela não quisesse mostrar o que há entre suas
pernas, ela não se vestiria para parecer tão gostosa. Para aqueles de vocês
que não tem as bolas para dizer o que pensa, eu estou lhe dando uma
alternativa. Essa é uma das melhores cantadas que você usará. “Com
licença, o seu nome é Paula?”. Então as toco no braço ou no ombro, pois as
mulheres querem um homem forte, romântico, respeitoso e divertido. E ela
vai dizer: Não, é Júlia. Ou dizer: Por quê? E para isso eu responderei “Eu
juro, você me lembra tanto da minha mãe, e esse é o nome dela. E eu
acredito que pessoas com o mesmo nome têm a mesma personalidade”.
Essa cantada é muita eficaz por varias razões. Primeiro você não está indo
como um pervertido, pois você está falando de sua MÃE! Segundo,
qualquer psicólogo dirá que os homens procuram mulheres que os lembrem
de suas mães, e a maioria das mulheres estão procurando um homem de
verdade, como o PAI! Terceiro e o mais importante, você está chegando
simpático e como um cara legal. Essa é uma cantada muito decente.

Há dois tipos de mulheres bonitas no mundo: Aquelas que sabem que são
bonitas e aquelas que não sabem. É melhor você chegar naquelas que não
sabem. Agora, as mais desgraçadas são aquelas que se vestem mais
provocativas. E elas estão nas boates, noite após noite, provocando os caras,
agindo como putas e vagabundas. E a razão pelo qual fazem isso é
que todos os caras estão se atirando nelas como umas bichas. Então elas
acham que podem mandar e escolher. Poder absoluto corrompe tudo.
Uma vez eu fui num bar com um amigo meu. Ele era muito bonito e todas
as mulheres estavam loucas por ele. Então nós entramos no bar e uma
mulher me perguntou: O seu nome é David? Eu respondi que sim. Ela
perguntou se eu não a lembrava do colégio, e eu respondi “Tem certeza que
nós estudávamos juntos? Pois você é linda, com certeza eu a teria notado”.
Então meu amigo me perguntou se poderíamos levar as duas lá em casa
essa noite. Eu respondi que as levaríamos lá em casa essa tarde! Então eu
fui até a mesa delas e disse “Escute, eu não quero que as pessoas pensem
que acabamos de pegar vocês, por isso aqui está meu endereço. Estejam lá
em algumas horas”. Note que eu não perguntei se elas queriam ir, eu as
mandei. Não fui mandão, simplesmente disse para aparecerem lá. É quando
você pergunta que gera as incertezas e ativa a maquina de desculpas.
Então na volta o meu amigo estava me incomodando, falando: Você acha
que elas irão aparecer? Elas nunca irão aparecer! Você acha que é esperto,
que sabe de tudo, mas isso é estúpido, pois elas nunca irão aparecer!
Mais tarde estávamos no apartamento, vendo TV, quando toca a
campainha. As duas aparecem lá no apartamento. Então perguntei ao meu
amigo “Qual das duas você quer?”. Ele disse que queria a Susie. Ok, eu
pego a Melanie ele pega a Susie. Porem em quinze minutos, tanto a Susie
quanto a Melanie estavam por cima do meu amigo. As duas o queriam. Eu
disse a ele “Faça o que quiser com elas!”. E então ele começa a agradá-las!
Então minha atitude foi “OK mulheres, agora vocês tem um cachorrinho
para cuidar de vocês, para trazer os seus drinks e fazer o que vocês
quiserem. Eu vou apenas sentar e assistir.”
Então depois de uma hora, eu tinha a Susie por cima de mim. E ela
sussurrou no meu ouvido: Vamos para o quarto! Eu disse para ela chamar a
Melanie e ir embora, e depois voltar sozinha para o meu apartamento.
Então as duas foram embora assim como meu amigo. Depois de meia hora
a Susie voltou como eu a mandei. Então a levei ao meu quarto e comecei a
fudê-la como louco! Enquanto eu comia a Susie de todos os jeitos, a
campainha toca. Era a Melanie! Mas eu a mandei embora pois as duas eram
melhores amigas e eu não queria brigas.
Minha técnica é nenhuma técnica. Eu apenas digo o que estou pensando.
Você não precisa mentir para elas, apenas diga a verdade. Como alguns
caras se recusam a dizer às mulheres que elas são lindas me assombra. Elas
passam horas e horas na frente do espelho antes de sair. Elas usam saltos-

altos e saiazinhas e decotes para você as reparar. Vocês acham que elas se
metem nessa encrenca toda para vocês não falarem NADA? Vocês
precisam aprender como dizer, só isso. A razão que não funciona para
vocês é que soa como uma maldita mensagem gravada, só isso. Ao invés de
dizer “Você é linda!” diga algo como “AHHH.Você tira meu fôlego! Estou
tendo múltiplas fantasias ao mesmo tempo!”. Ou tente essa: “O tempo que
você gastou se arrumando hoje valeu à pena. Você está LINDA!”. Se você
for dar um elogio, de um que seja memorável!
Eu vou até as mulheres com uma câmera na mão e digo “Sabe de uma
coisa, eu estava falando com um amigo no celular e lhe falei que acabei de
ver a mulher mais linda do mundo, e ele disse: Eu não acredito! Por isso eu
vim tirar uma foto sua.” Como ela pode dizer não a isso? Depois de tirar a
foto, eu digo “Agora que tenho sua foto, me de seu endereço e telefone
para lhe mandar por correio.”
Quando eu comecei, eu era tímido. E como a maioria de vocês, eu fiz o
erro de me perguntar “O que digo a elas?” Então um dia eu pensei “Que se
foda! Eu vou falar a elas o que eu quero falar. Eu me cansei de tentar dizer
as coisas certas, então decidi que as coisas certas seriam qualquer coisa que
eu estivesse pensando. Assim que eu comecei a ser honesto, assim que eu
parei de tentar impressionar as mulheres, assim que eu comecei a pensar
alto, eu comecei a ter RESULTADOS.
Pensar alto é a base do que eu faço. E assim que você começa a se soltar,
quando você para de se importar com o que todos estão pensando e começa
a pensar alto, você sente uma sensação de liberdade que o dinheiro não
pode comprar. Fazer vocês chegar numa mulher é a parte mais difícil. Isso
porque os caras acham que as mulheres vão acabar com eles, humilhá-los,
arruiná-los. Porem isso pode ser superado facilmente. Vá até uma mulher
que você acha que é muito atraente para você e diga “Olha, eu te achei
atraente demais para mim, e sei que você vai me despedaçar. Então pega
leve comigo, ok?” Não importa o que você diga desde que você diga a ela
exatamente o que está pensando. Ela vai adorar!
Se ela parece uma vaca malvada, eu sorrio e digo a ela “Você parece uma
vaca malvada!” Aqui vai mais uma boa frase: “Juro por Deus, quando olho
para você, são os seus olhos que mais me excitam, mais que qualquer outra
coisa” Se ela é muito linda, eu digo “Você pode não acreditar, mas eu
realmente MEREÇO estar com alguém tão linda como você” As frases
devem se adequar a aquela mulher naquela ocasião em especial. Apenas a diga
o que você realmente tem na cabeça. Não estou lhe dizendo para ser
grosso. Estou lhe dizendo para ser confiante e honesto.
Alguns dias atrás eu estava almoçando com uns colegas. Assim que me
levantei para ir ao banheiro, uma mulher linda me perguntou se ela estava
em meu caminho. Respondi “Eu queria que você estivesse em meu
caminho!” Ela ficou lisonjeada, e quando me agradeceu notei um sotaque

persa em sua voz. Perguntei se ela era persa, e ela disse que sim. Então
respondi “Não é apenas seu sotaque, mas todo o seu comportamento, o
jeito que você caminha e tudo o mais. Eu acho as mulheres persas as mais
sexys do mundo. Foi tudo que bastou para ela e suas três amigas
começarem a dar mole para mim.
Não tenha medo de ir atrás das mulheres mais maravilhosas. Muitos caras
cometem esse erro, e por isso que as mulheres maravilhosas têm tanta
dificuldade de encontrar um cara decente. Os homens ou ficam apenas
olhando para elas, ou ficam tão nervosos quando elas chegam que eles
agem estupidamente. Isso da uma grande vantagem a caras como eu.
Quanto mais lindas elas são, mais fácil de pegá-las. Mulheres feias são
mais difíceis de pegar, pois elas desconfiam de você. As mulheres não
percebem que quanto mais tempo elas passam na frente do espelho se
arrumando, mais medo elas criam nos homens.
A melhor coisa do mundo que você pode falar para uma mulher ao chegar
nela é dizer que aprecia seu jeito de se vestir. Minha esposa não gosta do
jeito que eu faço compras, pois se eu vejo uma camisa que eu gosto, e ela
vem em três cores, eu compro as três e vou pra casa! Odeio fazer compras.
Eu só uso um tipo de calça jeans. Eu uso essa mesma calça desde que era
um adolescente. Se um dia pararem de fazer essa calça estou ferrado! Por
isso eu liguei pra fabrica e comprei duas dúzias dessa calça. E também
comprei três pares do mesmo sapato. Que se foda!
As mulheres, no entanto, AMAM compras. Elas podem ficar o dia inteiro
no shopping sem comprar nada! Para mim, shopping é castigo! Mas as
mulheres podem passar um pedaço da vida delas no shopping. Por quê?
Porque elas são muito inseguras de sua aparência. Compras, silicone,
maquiagem, tinta para o cabelo, salto alto, a lista nunca termina. Elogiem
as suas roupas, cavalheiros!
Aqui vai uma boa frase: “Minha namorada não sabia se vestir direito, e
esse foi um dos motivos pelo qual nos separamos. Mas se ela tivesse tido
umas aulas com você talvez ainda estivéssemos nos vendo.” E se ela não
estiver usando maquiagem, ou se estiver casual? Tente essa. “Parece que você
passou uns 5 minutos no banheiro, nem botou maquiagem... e olhe
para você, está linda!”
Olhe para elas. Elas estão lhe mostrando o que querem que você diga a
elas. Não estou dizendo para fazer o que faço e dizer o que digo. Estou
dizendo para abrirem seus olhos! Adoro ir até uma garota bonita sem
maquiagem que está com suas amigas e dizer “Parece que você não usa
maquiagem! Eu não consigo expressar quão linda você está!”
Você as elogia no que elas se esforçaram mais. Se ela está sem maquiagem,
ela está lhe dizendo que quer ser considerada uma beleza natural. De a ela
meia dúzia de elogios no que você gostou e no que ela quer ouvir. Elas não

nascem com nada diferente das outras pessoas. Você aprende isso assim
que ficar mais velho. Elas que fazem parecer isso.
Eu acredito que os homens como espécie são mais atraentes que mulheres.
Eles não usam maquiagem, nem fazem as sobrancelhas, não usam decotes e
nem nada que faça seu pau parecer melhor. Como não fazemos essas
merdas, eu digo que somos mais bonitos. Já fui para a cama com mulheres
que pareciam um cão no dia seguinte. Porque elas sem maquiagem e sem
roupas decotadas e sem saltos-altos...
Você deve lembrar que tudo que uma mulher faz, das compras a
maquiagem ao silicone é para te excitar. Elas são muito inseguras. Na
verdade, os homens são mais inseguros. Os filhos da mãe mais durões do
mundo que não admitem que são inseguros são uns mentirosos.
As mulheres são inseguras quando a sua aparência. E elas sabem que as
únicas iscas que elas têm para te pegar são sua beleza e sexo. Mas elas têm
medo que depois que vocês fodam elas não as queiram mais.
Outra frase boa. Vá até a mulher mais linda do bar com alguma comida de
bar, tipo amendoins ou fritas. De a ela as fritas e diga “Você pode botar na
minha boca?” Quando ela puser a comida em sua boca, você diz “Eu
sempre sonhei em ser alimentado por uma mulher linda como você” Ao dar
a ela algo e pedir de volta, estou assumindo o controle. Uma vez que elas
deixam você manipulá-las pela primeira vez, você pode manipulá-las de
novo e de novo e de novo. Se ela disser não de cara, você não vai
conseguir manipulá-la e então melhor partir pra outra.
É tão simples ler a mulher que você está atrás, basta se sentar e olhar para
ela. Ao invés de dizer a si mesmo que ela nunca vai gostar de você é
melhor usar essa energia para lê-la.
Aqui vai uma ótima cantada que você pode usar em qualquer mulher e
funciona que é uma maravilha. Vá até ela e diga “Sabe, eu te notei dali, e
não quero que pense que eu quero pegá-la, mas você é muito atraente.” Ela
vai agradecê-lo, então você sai e vai fazer outra coisa. Depois você volta
até ela e diz “Ta certo, agora eu quero que pense que estou tentando pegála!”
O que nela te atraia? Por que você quer essa mulher? Tente esta frase
“Você é a única mulher bonita por aqui, e eu quero conhecê-la.” Veja como
ela reage a uma frase dessas. Ta certo tente essa frase também. “Sabe, eu
pensei antes que de jeito nenhum uma mulher tão linda como você ia falar
comigo, mas eu tenho que começar do topo.” Se ela não quiser te conhecer
depois de uma frase honesta dessas, você tem que se perguntar “Eu
realmente quero uma vaca dessas?” Quem se importa com o que elas falam.
Não importa. Você tem que ir atrás do que você quer na sua vida. Se você a
acha atraente, então você deve a si mesmo ir falar com ela.
Quando você olha nos olhos dela, é importante que você continue. Olhar

nos olhos é muito importante. NÃO se acovarda e olhe para outro lugar
como os outros caras fazem. Seja homem. Alem disso, sorria quando olha
para ela. Se ela te pegar olhando para os peitos dela, beleza. Continue
olhando e sorrindo! Elas querem que você note. Quando elas olham nos
meus olhos de novo, às vezes dou uma piscada.
Se ela lhe perguntar o que você está fazendo, apenas responda “Estou
fazendo sexo com você na minha mente. Se você não se importa, eu quero
terminar.” Estou falando sério. Mostre que ela não te intimida. Se
acovardar para uma mulher é a pior coisa que você pode fazer. Elas não
querem uma bicha. Elas tentam te intimidar e assim que elas vêem que não
conseguem te intimidar e te controlar elas passam a querer você.
Você precisa sempre ser direto em suas conversas, e você não pode ficar
preguiçoso. Não tenha medo de fazer um milhão de perguntas. Onde você
mora? Você mora com alguém? Como eles são? Você se da bem com seus
pais? Quantos irmãos? E irmãs? Qual a idade delas? Eu quero tanto quanto
posso dela o mais logo possível. A vida é curta e eu não tenho tempo a
perder. E se ela perguntar por que eu faço tantas perguntas, eu conto a ela.
Eu sei tanto delas que elas acham que me conhecem por uma eternidade.
“Que comidas você gosta? Sabe cozinhar? Eu sempre sonhei que uma
mulher linda como você cozinhasse para mim.”
Quando você chega nelas, não precisa dizer ou fazer nada extraordinário.
Tudo o que você precisa é da confiança para dizer o que realmente está
pensando. Como outro exemplo, vamos dizer que você está numa
biblioteca e vê uma mulher atraente. Olhe para ela e pergunte a si mesmo o
que você mais gostou dela. Vamos dizer que há cinco coisas dela que você
mais gostou: Dos seus olhos, do jeito que ela se senta, dos seus lábios, do
seu cabelo e do jeito que se veste. Então vá até ela e diga exatamente o que
está pensando. Você diz: “Sabe, eu estava sentado lá olhando para você, e
fiz uma lista das cinco coisas que eu mais gostei de ti. Gostei do jeito que
está vestida, do seu jeito de sentar, dos seus lábios, eu gostei do seu cabelo
e de seus olhos: são lindos!” Qual mulher que vai recusar isso?
Aqui vai outra frase boa que eu uso. “Sabe, eu te notei entre todas as
mulheres daqui. E descobri que você tem um senso de humor tão bom que
gostaria do meu.” E deixei a conversa fluir daqui. Outra muito boa: “Sabe,
eu gostaria de já ter feito sexo com você, pois eu adoraria falar mais
intimamente contigo, mas sou tímido demais.” Apenas diga exatamente o
que está pensando.
Dizem para os caras se masturbarem antes de sair, e eu acho que é algo
desnecessário. Quer perder o medo de chegar nas mulheres? Pare de se
masturbar por alguns meses. Isso vai te dar uma motivação.
Eu falo de qualquer coisa que eu quero. Se eu preciso ir ao banheiro, eu
falo “Preciso ir ao toalete... e eu gosto disso!” Ela vai dizer “Como assim

gosta disso?” E eu falo “Eu gosto de segurá-lo. E gostaria que você o
segurasse.” Diga QUALQUER COISA que quiser! Não importa. Você não
está as insultando. Elas querem que você fique mais intimo delas.
“Eu não quero que pareça que eu quero pegá-la, mas você é uma das
mulheres mais lindas que já vi na minha vida!” Essa foi a frase que eu usei
para pegar a Miss Montreal de 1986. E ela era realmente tão linda! Eu saí
com ela por um ano e meio. Eu também aproveitei das duas irmãs dela.
Por que vocês têm tanto medo das bonitas? Você está lá se esforçando para
pegar as feinhas ou as “decentes” e deixando porcos que nem eu pegar as
mais gostosas. “Uhh... eu acho que vou pegar VOCÊ, pois eu quero
AQUELA!” (Risadas). Vocês são burros ou o que? É um fato que
raramente chegam nas mais lindas, e quando fazem é algum idiota falando
pra caralho pois ele está apavorado dela.
Se ela te intimida, DIGA A ELA. Acredito que os homens são fortemente
condicionados a se sentirem culpados por querer sexo. Isso depende da sua
criação. Os pais tentam motivar suas crianças fazendo elas se sentirem
culpadas. Culpa é uma das principais armas que seus pais e professores e
todo mundo usa para controlá-lo. Supere isso.
Eu digo aos meus filhos “Vocês são meus até os 18 anos!” (risadas)
Eu disse a vocês que eu não uso cantadas enlatadas, pois elas nem sempre
funcionam, alem disso tem a chance delas já terem escutado. Ao invés
disso uso algo que nunca me falhou, eu conto o que mais me atraiu nelas. O
que ela gastou mais tempo se arrumando é sempre uma boa regra. As vezes
eu digo a uma mulher bonita que está passando “Você acabou de pegar na
minha bunda?”
CONFIANÇA
É muito importante que vocês se decidam sobre o que mais querem na vida
e sejam congruentes em persegui-lo. Apenas isso já é o bastante para fazer
muitas mulheres começar a notá-lo. Se você precisa de uma picape, você
não deve olhar os carros esportivos. E se você precisa de um carro esporte,
não vá olhar para vans. A vida é um monte de escolha, e se você começa a
falar para uma mulher “Escute, eu sou um fraco, eu não consigo me
decidir, não tenho idéia do que quero para mim mesmo... e eu quero te
pegar pra saber se você é o que eu quero.” É exatamente o que muitos caras
estão fazendo! Se você tivesse que ser uma palavra, você escolheria a
palavra “sim” ou a palavra “talvez”? Muitos de vocês são uns “talvez”
ambulantes, e isso está lhes custando à mulher de seus sonhos.
Competência cria confiança. Há muitas pessoas tentando usar técnicas para
ficarem mais confiantes, mas não vão funcionar a não ser que você
desenvolva sua competência simultaneamente. E você não vai ter o meu

tipo de confiança assim que terminar este livro. Você só vai ficar confiante
quando você usar o que estou ensinando, assim que você obtiver resultados
por mais divagar que sejam. Eu queria pudesse apenas dar a confiança a
vocês, porem terão de conquistar do modo antigo.
Outro jeito que ajuda a melhorar a competência é ler alguns livros. Vá
estudar a buceta. Eu sei mais da anatomia delas que elas mesmas. Quando
eu discuto sexo com as mulheres, eu vou com o conhecimento. Eu sei tudo
do corpo dela, da sexualidade dela. Você pode até começar uma conversa
falando algo como “Eu sei tanto do clitóris, que você não acreditaria o
tanto que eu sei de sexo. Vá em frente e me pergunte qualquer coisa.
Pergunte-me algo que você acha que só as mulheres saibam.” Comece uma
conversa desse jeito, e se você não estiver fudendo ela de madrugada, você
é oficialmente um idiota. Alguns homens já me olharam nos olhos e disseram
que a razão que eles
não conseguiam pegar mulher é porque eles não gostavam de si mesmos.
Você bate uma bronha? Tem dois tipos de cara no mundo. Aqueles que
batem uma bronha e os mentirosos. Quando você se masturba, você esta
dando prazer a si mesmo com suas próprias mãos. É claro que você se ama!
Outra frase que você pode usar, “A única pessoa que eu quero que me
toque fora você, sou eu mesmo.”
Eu gosto de falar pra aquelas que são pentelhas “Não é melhor me provar
antes de jogar fora?”
Eu nunca me escondo. Nada me joga pra trás, e eu não recuo.
Porque caso ela me queira ou não, eu posso sempre bater uma sozinho. Eu
nunca as machuco, nem as ameaço. Se eu não a consigo interessada em
mim pelo meu charme e minha honestidade, então eu não a quero. Eu só
quero ficar com mulheres que me queiram. É meu jeito ou não tem jeito.
Os caras sempre me perguntam das “super gostosas” e isso só pode ser
duas coisas. Ou eu a acho gostosa pelos meus padrões ou eu acho ela
gostosa pelos padrões dele. Você tem que tratá-las todas iguais, pois elas
são todas iguais. Isso é o que você percebe depois de dormir com um monte
de mulheres. Todas elas são uma variação de uma mesma coisa. Como elas
são todas iguais, você não precisa se preocupar em tratá-las diferente.
Se você tem medo, se livre dos seus medos que seus problemas com
mulheres desaparecem. As mulheres são um tipo muito engraçado de
pessoas. Você não é um milionário, não é um astro de rock nem um astro
de cinema. Se for, você pode ter qualquer mulher que quiser. Muitos anos
atrás, eu tinha um amigo com esta teoria louca, e quanto mais velho eu
ficava, mas a teoria dele começava a fazer sentido. Esse cara nunca saia
com mulheres normais, só com putas. Ele dizia que todas as mulheres eram
putas mesmo, pois todas elas querem algo de um cara, normalmente
dinheiro. Ele dizia que era mais barato sair com putas do que ter uma
namorada ou esposa. E ele está 100% certo sobre isso. Mas acontece que a
maioria de nós foi criado para querer algo a mais que fuder. Nós queremos

conhecer a mulher, e desenvolver sentimentos românticos com ela. Nós
queremos nos fuder um pouco de vez em quando.
Se você não tem coragem de ser corajoso consigo mesmo e com as
mulheres, então você é um dingleberry. Você sabe o que é um dingleberry?
Um dingleberry é um pequeno pedaço de bosta que fica grudado nos pêlos
do cú. O dingleberry está muito próximo da buceta, mas nunca chega até lá.
Então se você quer ser um dingleberry pelo resto da sua vida e continuar
inventando desculpas pelo seu fracasso com as mulheres, tudo bem. Mas se
você decidir arriscar e for honesto, você não vai acreditar na transformação
do jeito que as mulheres te tratam.
Eu não acho que há uma razão para que você não possa olhar pra alguém e
simplesmente contar a ele ou ela qualquer medo que passe pela sua cabeça.
Se você tem um emprego, não foi porque eles foram até a casa dos seus
pais e lhe arrastaram para trabalhar para eles. Você tem que ir até lá e
conseguir. Eu não nasci desse jeito. Na verdade eu costumava ser tímido
quando eu era mais jovem. Eu também tive que aturar a timidez, mas eu
superei isso rápido. Eu tinha muito tesão para ser tímido. Às vezes eu digo
para os caras tímidos pararem de se masturbar por um mês ou dois.
Se concentre no que você realmente quer, e seja honesto consigo mesmo.
Se eu vejo uma mulher e penso “Eu gostaria de comê-la encima do capô do
meu carro”, isso é tudo que estou realmente pensando. Sou um cara
simples. Se você é tímido, é porque está pensando demais. Olhe para
aqueles caras grandes e burros, e veja como eles pegam mulheres. Eles
podem ser umas antas, mas eles deixam as coisas simples.
Estamos tão ocupados inventando desculpas para justificar nossa timidez.
Mas a realidade é que você cria a timidez. Você tem que imaginar sendo
rejeitado e de algum jeito humilhado. Você está sentado lá, vê uma mulher
atraente, desfocaliza dela e cria imagens na sua mente dela ou de outras
pessoas o rejeitando e rindo de você, e então usa essas imagens como
desculpa para não conversar com ela. Que gasto impressionante de energia.
Eu não me importo se você foi abusado quando criança, pois isso já
acabou. Às vezes eu queria que meus pais tivessem me abusado assim eu
poderia ir para a Oprah.
Eu sei o que está passando pelas suas mentes. “Não sou bonito o bastante
para ela”, “não sou alto o bastante”, “não sou rico o bastante”, “não sou
engraçado o bastante”, “não sou forte o bastante”, “meu pinto é pequeno”,
e o meu favorito, “tenho alto estima baixa”!
Eu acabei de fazer uma consulta com um cara da Inglaterra. Ele precisava
da minha ajuda, então me ligou de Londres e disse: “Como você faz pra
comer uma mulher super gostosa, que parece uma modelo, tem uma
péssima atitude e odeia a minha cara?”
Resposta: Você não come, a não ser que você seja eu. Porque quando você

obtiver o meu nível de habilidade isso será fácil! E isso por causa da
confiança que obtive durante os anos. Você consegue confiança pegando
números. Mas não são números de telefone. Quanto mais mulheres você
pegar e satisfizer, mais competente você fica e mais confiança você tem. Eu
não conheço nenhum outro jeito a não ser esse. Confiança deve ser
conquistada.
Quando você escolher lidar com esse tipo de mulher, você precisa
descobrir de onde vem a atitude dela primeiro. Enquanto conversa com ela,
você deve pelo menos ter uma idéia de onde vêm. Com uma mulher assim
você deve dizer algo do tipo “Você sabe, você é tão bonita, tão atraente,
que estou quase a ponto de virar um pano para você esfregar o chão, mas
eu nunca vou fazer isso. Pois eu teria de protegê-la.” Eu digo QUALQUER
COISA. Eu nunca boto o rabo entre as pernas e recuo.
Por que os caras se contem? Por que estão paralisados pelo medo? Por que
eles não podem chegar até qualquer mulher da rua e dar um “olá”? É
porque eles estão tentando descobrir o que a mulher está pensando. O que
ela vai pensar se eu fizer isso? O que ela vai pensar se eu disser aquilo? Ela
vai gostar de mim? Eles estão tentando ler a mente dela. Olhe, se ela não
está te respondendo, quem se importa? Não importa o que ela pensa. O que
você está pensando? Diga a ela. Pense alto.
A propósito, eu não luto por buceta com outros homens. Se você precisa
tanto dela, pode tê-la. E o fato de você estar tão desesperado atrás dela
significa que ela eventualmente vai se livrar de você. Se você encontrar sua
namorada na cama com outro cara, porque você deve ficar puto com ele?
Ela provavelmente mentiu para ele de qualquer jeito. Mas nossos egos
masculinos, que nada mais são do que ilusões distorcidas que carregamos
em nossas cabeças, nos deixa furiosos e com vontade de quebrar o cara. Se
você um dia encontrar sua mulher ou namorada na cama com outro
homem, faça a si mesmo um favor e mantenha a calma. Tenha a confiança
de dizer “Espero que vocês dois sejam felizes juntos” e vá embora. Vá atrás
de outra mulher. Enquanto vocês estão muito ocupados brigando, eu vou
estar comendo elas.
Não há necessidade de nenhuma inveja em minha vida. Inveja é apenas
energia desperdiçada. Se você sai com uma mulher e ela flerta com outros
caras, ficar puto com ela só vai fazê-la flertar mais. As mulheres adoram
testá-lo fazendo você ficar com ciúmes, então ficando com ciúmes você
esta deixando ela ter controle sobre você. Se uma garota esta lá para te
fazer ciúmes, a coisa esperta a fazer é sair e pegar outra na frente dela.

CONTROLE

As mulheres estão constantemente nos testando. E realmente acredito nisso.
As crianças testam você para ver até onde você vai, e as mulheres são
iguais. Estar com crianças pode te ensinar muito de como você deve ser com as
mulheres. Assim que você ceder, você perde. Você falhou o teste.
Qualquer psicólogo vai te dizer isso. Porque se você esta disposto a ceder
agora, significa que estará disposto a ceder depois. Uma vez que você
mostra um exemplo de algo, é tarde demais. Se você ceder agora estará
deixando a sua vida mais difícil depois. Eu sou duro com as crianças, mas
elas me amam. Os filhos dos meus amigos me amam, eu sou como o
Flautista de Hamelin. Por quê? Porque as regras não são difíceis de seguir
quando eu também as sigo.
Quando eu quis que meu filho aprendesse a patinar, eu aprendi também. É
por isso que eu não consigo entender esses pais que berram com seus filhos
porque eles não conseguem patinar, quando eles não estão dispostos a
aprender primeiro. Eu vejo isso toda hora agora que eu tenho crianças. Pais
ignorantes que empurram seus filhos a superar as coisas, mas não estão
dispostos a subir a cair de bunda no gelo. Esses machucados me impedem
de ser um hipócrita.
Você deve estar em controle, mas não ser controlador. Quando eu ainda
namorava, as mulheres às vezes faziam uma ceninha dizendo “É sempre do
seu jeito!” E eu dizia “Estou feliz que se lembra das regras!” Eu direciono a
minha vida e não me importo com o que elas digam. Eu sei o que quero da
vida, e me conheço melhor do que elas. Minha vida não é uma democracia.
Durante uma quebra da prostituição nos anos 90, eu me lembro ler um
questionário que eles deram para todas as centenas de freqüentadores que
eles prenderam. Em resumo uma das perguntas era o motivo de procurar
uma profissional do sexo. A maioria esmagadora disse que suas esposas
não os satisfaziam oralmente ou analmente. Então pessoal é triste saber que
toda essa gente não tem coragem de dizer a suas mulheres chupe o meu pau
direito ou encontrarei alguém que o faça. Se você não consegue se ver
dizendo isso a uma mulher leia o próximo capitulo VOCE FOI
CONDICIONADO PARA SER UMA BICHA duas vezes.
Lembre-se ter controle dá trabalho e uma vez que você o perdeu não me
mande um email pedindo como pegá-lo de volta.

VOCÊ FOI CONDICIONADO PARA SER UMA BICHA
Minha mãe me disse que eu tinha que pedir tudo educadamente. “Posso por
favor fudê-la essa noite?” Sua mãe queria o seu bem, mas tente esquecer o
conselho dela por um momento, porque ela esqueceu das coisas importantes.
Sua mão não lhe contou para “Tratar uma dama como uma
puta e uma puta como uma dama”. Sua mãe se esqueceu de mencionar
“quem se importa com o que elas pensam”. Ela nunca lhe falou que a

pessoa mais importante na relação é você. Isso porque a vida é sua, as
mulheres não sabem o que é bom para você, sua mãe não sabe o que é bom
para você e eu não sei o que é bom para você.
Eu não falei que sua mãe fez algo errado. Você provavelmente é um cara
legal. Mais você não é legal consigo mesmo, é legal com as outras pessoas.
Você foi condicionado para ser uma bicha. “Diga por favor”, “Seja
bonzinho”, “Divida seus brinquedos”, “Agradeça o biscoito”. Mas nos dias
de hoje, descobrimos que ser legais com certas pessoas é perigoso. Quando
você sai para conhecer mulheres, você está em campo inimigo. Quem sabe
o que são essas mulheres? Algumas delas têm AIDS, outras são prostitutas,
ou viciadas em cocaína, vadias manipuladoras, ladras, assassinas,
mentirosas, e a lista de mulheres loucas segue em frente. Já tive mulheres
que me roubaram enquanto eu mijava. Foram até minha carteira e tiraram
meu dinheiro. E elas vão te trair se você pisar na bola. Você honestamente
acredita que sua namorada não ia transar com o George Clooney? E se o
Brad Pitt aparece em sua vida? Ela continuaria com você? Você tem que
aprender a sir bom CONSIGO MESMO PRIMEIRO.
VAMOS SER AMIGOS
E se ela só quiser ser amigos? Se ela ainda não superou seu ex? Você ou
fode ela ou não. É preto ou branco, não pode ter um azul, laranja ou
marrom no meio. Você não é imortal. Se ela não está “pronta” significa
“Fique comigo até eu achar algo melhor”. Se o seu astro de rock favorito
aparecesse você acha que ela iria dizer “Hoje não dá, eu vou lavar meu
cabelo”? Ela teria tempo para ele! Se ela não tem tempo para você, beleza.
Outra pessoa vai. Há 6 bilhões de pessoas no planeta, e metade são
mulheres solitárias. E uma coisa engraçada acontece quando você fala Ok e
vai embora. De repente ela mude de idéia. Se ela mudar, beleza. Deixa ela
perseguir você por um tempo. Você deve perceber que suas bucetas não são
mais valiosas que os nossos paus. Nós dois estamos atrás da mesma coisa –
um ao outro.
A coisa mais fácil que você pode fazer é sair fora de uma mulher. Você não
via comê-la, mas pelo menos não vai precisar aturar sua indecisão. Você
não vai precisar trazer flores, ou qualquer outra merda dessas. Apenas saia
fora, e aproveite sua liberdade enquanto durar. “O que houve? Seu sexo
vale tanto assim? Então dê a outro cara, eu não quero”. Normalmente o que
acontece quando você consegue finalmente provar aquilo que te incomodou
tanto você descobre que nem era tão bom assim.
Elas nos incomodam tanto no inicio. Mas o que elas realmente estão
fazendo é te testando para ver se você tem o que é preciso para cuidar bem
delas. Elas não querem uma bicha. Se você esta lendo isso, acho que você
precisa acordar, você precisa de um bom chute na bunda. Não estou
falando para você usar padrões e formulas e hipnose e mensagens
subliminares e feromônios ou carros esportivos. Também não estou

pedindo para você dividir 765 multiplicado pela raiz quadrada de 17 menos
0,8 mais 68 elevados pela potencia de sete! Estou falando “saiba o que
você quer, e conte a ela”. Eu não quero que você siga o meu “sistema”, eu
quero que você siga o seu. Você não tem a confiança para dizer a ela o que
realmente quer? Então talvez você não a quisesse tanto assim, ou não está
com tesão o bastante. Eu não sei o que mais te dizer. Se decida.
Você não as “quase” come. Ou você come elas ou não. Eu tinha uma regra:
se eu não as comesse pelo terceiro encontro, já era. Não tinha quarto,
quinto ou décimo quarto encontro comigo. Só há 3 strikes no baseball. Eu
digo a elas. Eu dou a cada mulher corda o bastante para ela se enforcar. Ela
que está se preocupando comigo. Vocês estão sempre preocupados com
elas. Mas e se elas estivessem preocupadas com VOCÊ? Você deve
perceber que é um artefato. Vocês estão em casa batendo uma bronha
enquanto há milhares de mulheres que botam maquiagem antes mesmo de
sair de casa com esperança de atraí-los.
Eu sou gordo, suo como um marinheiro e não sou bonito. Mas eu nunca me
importei pois as mulheres não reparam nisso. Elas queriam me agradar.
Elas traziam as suas amigas e eu comia todas elas. Elas lambiam meu cú
enquanto eu comia as amigas delas. Elas me deixavam fazer o que eu
quisesse. Eu costumava a dizer para as mulheres me esperaram peladas
com o cú para cima, e mandava meus amigos para comê-las. Elas faziam
para me agradar. Nunca houve um final de semana que fiquei em casa
pensando “Oh, como será que eu vou transar hoje?”
BAD BOYS
Eu morei no Texas por 2 anos e quando voltei a Montreal eu chamei a
mulher que costumava sair comigo. Elas estava puta comigo por
simplesmente sair e nem dar tchau para ela. Eu disse “Você foi a primeira
que eu chamei. Estou olhando em minha lista e você tem a melhor
pontuação. Estou com muito tesão para argumentar. Devo ir aí ou não?”
Ela disse “Pode vim”. Então eu fui até a casa dela e fudi ela. Depois que eu
acabei, ela ainda ficou duas horas reclamando. Eu deixei ela reclamar
(quem se importa com o que elas pensam) enquanto eu fui dormir. De
manhã ela me fez um café e continuou reclamando por outras duas horas.
Finalmente perguntei “Quanto tempo terei de aturar sua reclamação?
Quanto enchessão de saco vale dois anos no Texas?” E ela disse que estava
quase terminando. Quanta enchessão de saco vale dois anos no Texas? Sim,
eu nunca mais liguei pra ela. Sim, eu comi milhares de outras mulheres.
Ta bom, ela está certa. Eu sou um homem terrível. Mas elas gostam de bad
boys. Lembra aquele episódio de Seinfeld que o George virou um bad boy?
Ele decidiu fazer todo o contrário do que ele sempre fazia e de repente ele
teve mais mulheres do que nunca. É um fato que mulheres gostam de bad
boys.

EU TE AMO
De vez em quando, especialmente depois que você começa a desenvolver
essa atitude, alguma mulher pode dizer que te ama. E se você disser
“Também te amo” tas fudido! Então pode até cortar o próprio pau e dar pra
ela. Lembre-se: Aquele que ama menos controla a relação. Eu disse “Eu
te amo” para apenas duas mulheres na minha vida. E eu casei com as duas.
Eu digo a elas “Só vou dizer que te amo quando eu colocar um anel em seu
dedo”.
Quando você bota padrões você deve aderir a eles. Se você disser a ela não
e depois deixá-la fazer, ela vai vê-lo como fraco. De um centímetro que
elas fazem um kilometro. Pare de dar desculpas e pare de fazer exceções.
Quando você bota padrões você não pode desistir. Uma das maiores
doenças que atingem os homens quando estão em uma relação é preguiça.
Você deve fazer o que VOCÊ quer sem medo. Você nunca pode entregar o
jogo. Elas querem força e vão te amar por isso. Você deve estar por cima
da situação. O que acontece com a maioria dos caras é que depois de fudela, eles se entregam. Ficam preguiçosos.
É o mesmo principio quando você está conhecendo elas. Quando ela
direciona a conversa para sexo, eu digo algo como “Você parece ter mais
sexo na cabeça do que eu”. Ou eu digo “Eu não quero falar de sexo agora”.
Quando ela perguntar por que, eu digo “Porque eu só gosto de falar de sexo
quando eu sei que vou fazer”. Agora quando ela falar de sexo de novo eu
sei que peguei ela! Você deve liderar a conversa dês do começo.
Eu gosto de dizer a elas que não vamos tão longe (sexo). Pois depois que
eu a conheço, talvez eu não queira sexo com ela. Eu digo as mulheres que não
tenho certeza se eu vou dormir com elas, digo “vamos ver, deixe eu
conhecê-la primeiro”. Elas não fazem isso com a gente? Estou apenas
fazendo o que elas fazem. Quando você diz a uma mulher que não tem
certeza se quer dormir com ela ainda, ela vai amar sua confiança. Mulheres
querem um cara confiante que sabe o que quer.
Quando você tem mulheres estáveis, umas 4 ou 5 namoradas de uma vez,
dia dos namorados pode ser um pé no saco pois todas elas querem estar
com você no dia dos namorados. Eu costumava dar a todas o mesmo
cartão! Eu saia e comprava uma caixa de cartões de dias dos namorados e
eles eram todos idênticos. E se eu ainda estive com uma dessas mulheres
no ano seguinte, eu daria o mesmo cartão. Às vezes elas reclamavam e eu
dizia “Você imagina como foi difícil achar o mesmo cartão, pois é o único
que pode expressar adequadamente o que eu sinto em relação a você”.
Sabe, eu sou um cara romântico! Não estou mentindo, eu disse “Você
imagina?”. Não minto porem também não revelo nada.
Eu dou o cardápio, e elas escolhem do meu cardápio. Eu não vou mudar
meu cardápio por ninguém. É o meu cardápio. Se estou lhe oferecendo

carne, não peça por massas. Vá até o cara das massas se é o que você quer.
Ele é bonito! Ele não pode lhe dar o que eu posso te dar, mas ele é bonito.
Acredito que a maioria das mulheres lá fora quer o que está no meu
cardápio. Há muitos pratos nele que a maioria dos caras não possui.
LIDANDO COM OS PAIS
Quando uma mulher é controlada por seus pais, eu lhe digo de cara que eles
não vão gostar de mim e eu não quero lhe incomodar. Não apenas estou
sendo honesto lhes dizendo isso, como também as excita. Se você diz
“Seus pais não vão gostar de mim” elas acham que eu sou um bad boy, e
elas todas querem um bad boy. Eu também não minto para os pais. Eu digo
que sou tão mau quanto eles pensam. “Eu sou tão mau quanto vocês
pensam”.
Quando eu quero que as mulheres façam algo por mim, seja sexual ou algo
assim, eu não peço, eu comando. Mas eu faço de um jeito encantador. Eu
não digo “Posso lhe pagar um drink?”, eu digo “O que você está
bebendo?”. Eu não a convido para um encontro, eu digo “Eu quero que
você jante comigo hoje”. Entende? Não estou pedindo e nem mandando.
Eu lhes falando o que eu quero de uma maneira respeitosa e confiante.
Estou lhes mostrando o que há no cardápio.
MAS ELA É TÃO... Você não pode tratar uma gostosa como se ela fosse
gostosa, e também não
pode tratá-la como você não estivesse tentando tratá-la como uma gostosa,
pois talvez ela saiba que você sabe. Leia isso de novo para ter certeza que
entra na sua cabeça. Porque se você fizer isso, você a estará ignorando, pois
ela é gostosa. Tratem todas elas iguais, não importa como são. E lembrese que enquanto você a acha gostosa, eu talvez a ache feia.
Qual é a diferença de como você trata uma 10 em relação a uma nota 1?
Depende de quanto tesão você está. Próxima pergunta. Como você trata
uma 8 em relação a uma 5? Depende. Estou com tesão? E jovens em
relação as velhas? Trate todas do mesmo jeito. Velha para você
provavelmente é nova para mim. Estou com 53 anos de idade.
Você deve parar de pensar nelas e começar a pensar em você. Afinal, você
é a pessoa mais importante na relação. “Mas ela é tão...” esqueça. Toda a
orientação das escolas de sedução está errada. Isso só te ensina a ser muito
analítico e esquecer a pessoa mais importante da relação, você. Você não
pode pensar por ela. Deixe ela pensar sozinha. Pense por você. Ao invés de
pensar “O que ela quer” pense o que você quer e apenas você. Faça isso
completamente honestamente. O que acontece é que te ensina algo mais
valioso que dinheiro e mais valioso que técnica. Te ensina honestidade.
MANIPULAÇÃO

Muitas mulheres gostam de usar seus corpos para provocar os homens. Eu
me lembro de uma mulher que gostava de provocar os homens para a
direita, pra esquerda e depois pro meio. Toda vez que eu via ela, ela estava
provocando um coitado com um olhar confuso em sua cara. Quando ela
tentou fazer isso comigo eu disse: “Se você quer me provocar, está bem.
Mas eu tenho uma regra. Você deve me olhar direto nos olhos quando fizer
isso”
Minha relação não é uma democracia, é uma ditadura. Se você já esteve
casado e divorciado então sabe como funcionam as democracias! Eu tenho
uma relação maravilhosa com minha mulher e filhos. Eu não tenho que
pedir permissão a minha mulher para sair com meus amigos. Eu não tenho
que pedir permissão em nada da minha vida.
Se uma mulher lhe der um presente, você deve perguntar se há segundas
intenções nesse presente. A maioria das vezes vai ter. Às vezes é mais
difícil se livrar das intenções do que do presente. Se você comprar um
presente a alguém, o presente é desta pessoa. Se eu pago uma refeição a
uma mulher, não me importo o que ela faz com ela. Eu paguei a refeição a ela
pois eu quis. Se você vai a casa de uma mulher e ela faz uma refeição
que você não gosta, não diga que gosta pois talvez ela o faça de novo.
MEU JEITO OU NÃO TEM JEITO
Você deve estar sob controle de qualquer interação. É o meu jeito ou não
tem jeito. Por exemplo, se uma mulher lhe faz uma pergunta que te deixa
desconfortável, não responda. Você não tem obrigação nenhuma de fazer
algo que não quer fazer. Seja homem, e ela lhe respeitara por isso, mesmo
que pareça decepcionada. Apenas diga “eu não quero responder essa
pergunta”. Quando ela perguntar por que, você diz “Por acaso você não
está escondendo algum segredo?”
E se ela lhe disser “Eu não posso te contar”? Ótimo! Isso significa que
funciona de ambos os jeitos. Se ela não quer me contar alguma coisa, eu
não a implorarei para me contar. Você vê, todos nós temos o direito de
termos nossos segredos, e funciona para todos. Do jeito que eu vejo, se ela
não quer me contar alguma coisa, então fica mais fácil para eu guardar
segredos. Ela pode ter quantos segredos ela quiser. Você deve estar sobe
controle, mas não ser controlador. Isso significa estar sob controle de si
mesmo. Se você está a assustando, pois ela está lhe escondendo algo, então
está praticamente lhe dizendo que ela tem controle sobre os seus
pensamentos.
Eu vejo esses caras burros discutindo com as mulheres. Eu não discuto com
elas. Ela pode fazer o que ela quiser e eu também posso. Se você discute
com ela então você é uma bicha. É o meu jeito ou não tem jeito. Quando
você discute, você esta lhes dizendo que precisa que ela aja de certo modo
ou veja as coisas do seu jeito para você ficar feliz. Se você ama alguém

então a libere. Minhas mulheres sabem quais são minhas regras e que estou
disposto a ir embora caso elas não obedeçam às regras.
Você deve aprender a ser forte e decisivo. Regra numero 1: Quem se
importa com o que elas pensam. Porque o que elas pensam é irrelevante. Os
caras constantemente me perguntam como lidar com uma mulher que é
uma vaca. Quem precisa dela? Se você a quer apenas pelo sexo, ótimo.
Mas eu acho que você se sairá melhor fudendo uma prostituta que é tão
bonita quanto ela. Pois a prostituta não vai te incomodar, não vai gastar seu
tempo e provavelmente vai fuder melhor também! E ela apenas vai lhe
custar uns 150R$, enquanto que a vaca vai te drenar emocionalmente e
financeiramente. A não ser que você seja eu, é claro, e ou supere seu medo
de rejeição e pense alto. Porque você quer ma vaca? Assim ela pode te
enrolar? Mas se você ainda a quer, então deve lembrar-se da primeira regra:
Trate
uma dama como uma puta e uma puta como uma dama. Se uma mulher é
tão linda, com seus peitos de fora, então ela está agindo como puta. Então a
trate como uma puta que ela é. Lembrem-se, todas as mulheres são putas
exceto duas: Sua mãe e sua irmã.
Apenas observe a incrível transformação que ocorre nela assim que você
começa a tratá-la assim. Ela é linda, usa batom vermelho, uma calça tão
apertada que dá pra ver o contorno da pomba, e os peitos de fora para todos
ver. Então o que acontece quando um cara como eu chega numa dessas e
fala “Você é tão linda, quanto cobra por um programa?” E ela “Não sou
prostituta!” que eu digo “Você com certeza me enganou! Você age
exatamente como uma!”. Estou falando pra vocês, quando usam uma frase
dessas numa dessas vadias elas ficam sem resposta. Você foi o único cara
que chegou e lhe chamou de puta. Todos os outros caras pensaram nisso,
mas estavam com medo de dizer.
Eu sei o que vocês estão pensando. Vocês têm medo de dizer essas coisas
para as mulheres. Ai está, estão tentando pensar por ELAS novamente. O
que ela vai pensar? QUEM SE IMPORTA? Pare de ficar preocupado com
rejeição. Seja implacável! Tenha coragem para dizer e fazer exatamente o
que querem dizer e fazer.
VADIAS
Se vocês querem ir atrás das maiores vadias do mundo, então eu lhes direi
como. Mas não vai ser fácil no começo. Comece por baixo e vá subindo.
Você deve começar a pilotar os aviões pequenos antes que lhe deixem
pilotar os 747s grandões.
Vocês devem tirar essas vadias de rumo primeiro, e o jeito de fazer isso é
sendo honesto com elas. Diga a verdade a elas. Diga que você não importa
que ela seja bonita. Diga a ela que prefere ficar sozinho. Diga a ela que ela
tem sorte de ter essa aparência, pois senão ninguém falaria com ela. E ela

tem sorte de VOCE estar falando com ela, pois ela está agindo como uma
vaca. Diga a ela que se não fosse pelos seus peitos, as pessoas a ignorariam,
pois ela tem essa atitude tão horrível. Pense alto. Você está apenas dizendo
a verdade. O quão difícil pode ser? Diga a ela que ela precisa de alguém
como você para ela parecer uma pessoa de valor.
Então quando você finalmente conseguir uma mulher assim, uma vadia
sexy, coma ela e jogue fora. Então deixe que ela persiga VOCE por alguns
anos. Ter ela lhe perseguindo e lhe pedindo para você fude-la vai te dar mais
satisfação que qualquer orgasmo que ela possa te dar. Quando eu vejo
uma mulher assim implorando, eu abro um grande sorriso.
Porque um cara quer uma mulher gostosa? Pois ela vira seu troféu, que ele
pode mostrar a seus colegas. Vamos admitir, pode ser bom olhar para ela,
mas quando você está na cama com ela com as luzes apagadas essa carinha
bonita não muda porra nenhuma. Sua boca pode importar um pouco, e
também como estão seus lábios ao redor do seu pau, mas a beleza dela é
irrelevante nesse ponto. As únicas coisas que lhe importam na cama é quão
bem ela te faz sentir, o jeito que ela se move, o jeito que ela geme, e o
sabor dela.
MANTENDO ELAS
Pegar mulheres é uma coisa. Pegar mulheres é fácil. Manter elas é outra
história. É agora que o trabalho duro começa. É a minha atitude que as
deixa pedindo mais. Vocês não podem se dar ao luxo de ficar preguiçosos
durante a relação. Vocês devem manter essa atitude toda hora. E vai
precisar de muito trabalho duro para chegar ao meu nível de confiança.
Comece pequeno e vá crescendo. Eventualmente você chega lá.
Quando eu comecei, eu adorava peitos grandes. Eu era o homem dos
peitos! Depois eu virei o homem da bunda. Depois, comecei a olha
primeiro entre suas pernas. A beleza está nos olhos de quem vê. Muito
disso tem a ver em como você está se sentindo. Quando você está feliz,
animado, talvez queira um rostinho bonito para amar. Quando está de mal
humor, talvez queira uma bunda grande pra fuder. Tinha uma época na
minha vida que eu só dormia com duas ou mais mulheres. Não conseguia
dormir mais com uma só. Muito chato!
Eu não corro atrás das mulheres. Eu não imploro, nem tento as agradar. A
maioria dos caras está preocupado se são bonitos o bastante. Minha atitude
é a seguinte: “Meu pau é melhor que o dele. Prove os dois. Você verá!”
Caras, deixem as mulheres se preocupar com sua aparência. Elas são boas
nisso. Aparência não importa nada! É como você faz uma mulher se
SENTIR que é importante. As mulheres querem um cara forte. Elas querem
um HOMEM, não uma bicha preocupada com sua aparência.
São as lésbicas que não querem homens, querem bichas no qual podem

controlar. Lésbicas querem um cara que fale “É claro querida”. Tudo o que
você quiser querida. Elas podem ser mulheres todas juntas. Mas elas não
querem um homem, querem algo que elas possam controlar.
Agora, essas mulheres que querem te controlar, que querem te puxar pelo
nariz, assim que elas começarem a te mandar, assim que elas começam a
decidir como e quando, você estará encrencado, pois não é a função delas.
Se você der a mulher de sua relação o controle, se você der a direção a ela,
ela irá bater.
Os caras sempre me perguntam: “Como você as pega de volta depois de
acabar tudo?” Fácil! A maioria de vocês está pensando que as mulheres são
complicadas, mas não são. Deixe-me dar um exemplo, para mostrar como é
fácil. Uma vez eu estava dando consulta para um cara, e ele tinha a
tendência de complicar as coisas. Enquanto estávamos falando, uma mulher
que eu conhecia me ligou. Então após um minuto escutando ela, eu deixei o
telefone na mesa e continuei a reunião. Ela provavelmente estava se
queixando de alguma coisa inútil.
Então depois de alguns minutos, eu pegava o telefone e dizia “Ahh, é,
uhum...” E botava na mesa de novo. Após uns 15 minutos eu peguei o
telefone e contei pra ela exatamente o que eu tinha feito. Ela nunca
acreditou! As mulheres nunca acreditam no que você fala pra elas. Não
sei por que, mas é verdade.
Se você quer uma mulher de volta, tente dizer isso: “Não importa quantas
mulheres eu estive, não importa quantas mulheres eu conheci, o seu rosto é
o único que eu vejo”. É isso! Apenas diga isso e ela é toda sua. É claro, se
você foi um canalha com ela, a xingava, batia nela e a tratava como lixo,
você devia estar no Jerry Springer Show. Se não for o caso é fácil.
Ser romântico não significa ser fraco. Depois que você pega elas, o
romance que vai as manter. Você deve ser a sua fantasia, seu cavaleiro na
armadura brilhante. Isso é trabalho duro. Outro jeito de pegá-la de volta é
mandar uma rosa vermelha sem nome nem cartão a sua casa. Depois de
uma semana, mande outra. Dessa vez com um cartão escrito “Toda vez que
eu vejo essas flores, eu penso em você, e preciso lhe mandar uma”. Então
você manda mais uma, escrito no cartão “Não importa quantas mulheres eu
vejo, só vejo seu rosto. Me ligue: XXX-XXXX”. Ela vai te ligar pois as
mulheres adoram ouvir “Estava pensando em você!”
Se você quer que uma mulher confie em você, é fácil. Se você quer que ela
te ame, é fácil. Apenas diga a ela para não fazer! As mulheres nunca
acreditam no que você fala. Quando eu falo de honestidade, confiança e
respeito, eu falo algo como “Mas eu não quero que você confie em mim
ainda. Confiança tem que ser merecida. Quando você sentir que pode confiar
em mim, me avise”. Assim que você disser a ela que não pode
confiar em você, ela vai.

Os caras me perguntam toda hora, “Como você faz para ela engolir?”
Muito fácil! Uma coisa que você pode dizer é que nenhuma mulher já te
fez gozar com a boca. Diga que muitas tentaram, mas nenhuma conseguiu.
Diga algo assim a ela e ela vai entrar no desafio. Então depois que ela fizer
você gozar, você diz “CARAMBA! Você é incrível! Ninguém jamais
conseguiu fazer isso! Porque se você diz a uma mulher que você não
consegue gozar com um boquete, algo dentro dela vai dizer “Ah É?”. Elas
gostam do desafio.
Uma das minhas piadas favoritas é uma que diz muito de que jeito você
deve olhar as coisas. Duas mulheres se encontram na Florida. Uma tem um
filho casado, e a outra tem uma filha casada. Então as mulheres se
encontram na rua, e começam a conversar: “Oi, como vai a família?” E a
outra mulher responde “Minha filha acabou de casar... mas ela poderia
pegar alguém melhor. Ele é legal com ela e traz doces para ela, mas ele
ainda manda ela fazer isso e aquilo e... ele não é bom o bastante para minha
filha! E você? Como vai o seu filho?” “Ele se casou também! Ela é uma
verdadeira piranha... ela faz ele ir a confeitaria, deixa ele nervoso, não da
nada para ele...”
Há muitas lá fora para nós! As mulheres estão em todos os lugares! Ônibus,
livrarias, metros, todo lugar! Mas você é que deve estar dirigindo. Você diz
“PULE” e ela responde “Que altura?”
Eu sou um cavalheiro, mas ainda sou um canalha macho que cresceu nos
anos 70 e 80. Eu sou um homem, e ela faz o que eu quero. E se ela não
gostar, a outras mulheres lá fora. Em minha casa é um ditadura, não uma
democracia. O mesmo é verdade para os meus empregados. Meus
empregados não votam pelo que é melhor para o MEU negócio. Por quê?
Porque esse é o jeito que eu quero mandar na minha vida. Eu sei o que eu
quero da vida, eu sei o rumo que estou tomando.
É fácil pegar de volta as passadas, mas eu não gosto de fazer isso. Se você
quer ter ela de volta, eu posso te dizer exatamente o que fazer, e se você
seguir o meu conselho explicitamente você a terá de volta.
Mas a maioria de vocês deve se esquecer e seguir em frente, porque quando
você ter ela de volta você se lembra porque separaram antes! Eu acho que a
principal razão que os homens voltam atrás é pelo orgulho. Os homens
sempre tiveram muito orgulho mesmo, então fique esperto. A vida é uma serie
de erros, então quanto mais cedo você aprender essas duras lições e
seguir em frente...
Eu fui o primeiro cara entre meus amigos a ter o seu próprio apartamento.
Naqueles dias, a vida era um pouco boa demais. Eu chegava em casa do
trabalho e teria 3 ou 4 mulheres lá. Então eu dizia “Quem está com tesão?”
Então eu comia elas antes mesmo de tomar um banho. Depois um amigo ou
dois apareciam e eu dizia “Qual de vocês quer transar com esse meu amigo,

e qual de vocês quer transar com o outro?” Todos os meus amigos
transavam no meu apartamento. AHHH, os bons e velhos dias!
Alem do mais, os homens não olham para as estatísticas. Homens estão
mais escassos que as mulheres. Elas fazem a gente pensar do jeito
contrario, mas não é! Mas somos estúpidos, pensamos com a cabeça de
baixo.
Você não deve ter medo de pedir pelo que você quer. Eu gosto de mulheres
que sabem cozinhar, então eu pergunto se elas são boas na cozinha. Faça
ela te cozinhar uma refeição ou duas para descobrir. Eu também preciso
saber como elas vivem. Quem é que mora com ela? Ela deixa a casa limpa?
Eu também preciso conhecer os amigos dela, e isso é muito importante se
você quiser ter uma relação com ela.
Me diga com quem tu andas, que te direi quem és. Se ela tem muitas
amigas solteiras, então você está encrencado, pois elas vão sabotar a
relação para que ela continue solteira.
Agora, eu não quero que você seja eu, eu quero que você seja VOCÊ.
Comece sendo honesto consigo mesmo. Aquele que ama menos controla a
relação. Se você quer controlar a relação, então não se apaixone muito
rápido! Não atire a bola na quadra, controle a bola toda hora. E você deve
ser implacável – não pode começar a ficar preguiçoso.
Agora, de vez em quando, especialmente depois que você desenvolver essa
atitude, a mulher vai dizer que te ama. Se você disser “Também te amo” tas
fudido! Você pode até cortar o próprio pau e entregar pra ela.
Lembre-se: Aquele que ama menos controla a relação. Eu apenas disse “Eu
te amo” para duas mulheres em minha vida. Casei com as duas. Eu digo a
elas “Quando eu digo a uma mulher que eu a amo, é porque eu vou botar
um anel no dedo dela.”
Elas não querem um cara que seja fácil. Veja só, a gente quer uma mulher
bem fácil, mas elas não! Se você começar a dizer “eu também” para tudo
você vai perdê-la. Elas querem um cara forte que as faça se sentir seguras.
Força física é irrelevante. Você deve ser mentalmente forte e saber o que
você quer da vida. Você precisa ser decisivo.
Quando você bota um limite, você deve segurar suas armas. Se você disser
a ela não e depois, por qualquer razão você permiti-la, ela vai te ver como
fraco. De a elas um centímetro que elas pegam um kilometro. Pare de dar
desculpas e fazer exceções. Quando você marca um limite você não pode
voltar atrás. Uma das maiores doença que acontece nos homens que estão
em uma relação é a preguiça. Você deve fazer o que VOCÊ quer sem
medo. Você nunca pode desistir. Elas querem a sua força e vão amar você
por isso. Você deve sempre estar no topo da situação.

O que acontece com a maioria dos caras é que depois que eles comem elas,
eles ficam preguiçosos. É a mesma coisa quando for conhecê-las. Seguir
em frente é importante. Agora, quando ela muda o tópico da conversa para
sexo (por qualquer razão) eu digo algo como “Você parece ter mais sexo na
cabeça que eu” ou “Eu não quero falar sobre isso agora”.
Quando elas me perguntam por que, eu digo “Eu só gosto de falar de sexo
quando eu sei que vou fazê-lo”. Então se ela falar de sexo de novo eu sei
que peguei ela! Você deve sempre liderar a conversa dês do começo.
Eu gosto de falar a elas que talvez nós não iremos tão longe (sexo). Porque
depois de conhecê-la, talvez eu não queira dormir com ela. Eu digo as
mulheres que talvez eu não queira dormir com elas, eu digo “Vamos ver...
deixe eu conhecê-la primeiro”. Elas não fazem isso com a gente? Só estou
fazendo o que elas fazem. Quando você diz a uma mulher que não sabe se
quer dormir com ela, ela vai amar sua confiança. As mulheres querem um
cara confiante que sabe o que quer.
Eu sou o ditador da minha vida e das minhas relações. Você não pode
deixar que a mulher tome conta de você. Ela quer que VOCÊ seja o forte e
tome à dianteira. Nem todas as mulheres querem ir aonde você quer ir. Mas
você nunca deve se comprometer a ela. Você deve saber o que quer da vida
e não ter medo de ir atrás. As mulheres acham isso muito atraente. Leia a
Cláudia e você verá.
A primeira coisa que as mulheres dizem de uma relação fracassada é “Nós
não estamos mais nos comunicando”. Então diga dês do inicio que você quer
uma mulher comunicativa. Não só isso vai atraí-la, mas vai te dar uma
grande vantagem mais a frente.
Os caras sempre me perguntam como lidar com uma namorada que dá
encima de outros caras. Normalmente eles as mandam parar. Isso
raramente funciona, pois ela vai achar que você é muito inseguro. Se a sua
namorada da encima de outros caras, então você deve pegar outras
mulheres. Se ela está caçando então você deve estar caçando. E se ela
reclamar mande ela se fuder. Diga a ela que se ela quer flertar, então você
vai flertar. Eu já fui ao ponto de sair com outra mulher bem na frente dela.
Por que eu não iria? É a coisa esperta a se fazer.
Muitos anos atrás, eu estava dirigindo meu conversível com uma mulher, e
todos os caminhoneiros estavam olhando pra ela, pois ela estava sem
camisa! Ela deixou seus peitos de fora para todos ver. Então paramos no
posto, e quando eu saio do carro, essa mulher maravilhosa me pergunta se
eu tenho um cabo de força. Ela disse que tinha que devolver o carro pro exnamorado para ela ir para Houston. Eu disse a ela que poderia levá-la a
Houston, então enchi a bateria do carro dela, a segui até seu ex onde ela
deixou o carro, e ela foi com a gente. Agora eu estava com duas mulheres
no meu carro, e ambas eram lindas.

No nosso caminho para Houston, paramos para jantar, comemos, e ficamos
em um motel (nota: nos EUA o motel é como um hotel pequeno, não tem o
mesmo significado de motel do Brasil).Eu perguntei para o cara do motel
“Vocês tem algum quarto com uma cama bem grande?” Empurrar juntas
duas camas pequenas foi o melhor que ele conseguiu. As mulheres estavam
me ajudando a empurrar as duas camas juntas! Eu não perguntei se elas
estariam confortáveis com isso, eu apenas tomei a dianteira e assumi que
ambas iriam dormir comigo. E elas foram.
Entretanto, a mulher do posto de gasolina era DUAS vezes melhor na cama
do que a outra, então eu mandei ela esperar no quarto. Então eu desci as
escadas e falei pro porteiro que eu iria demorar umas 4 horas para largar a
mulher em casa, pra ele deixar a outra mulher no quarto. Ele disse ok então
levei a garota em casa. Enquanto eu a levava pra casa, ela perguntou se eu
estava terminando com ela. Eu disse que sim. Ela começou a chorar e
perguntou por que. Eu disse “Me desculpa, mas a outra garota é melhor de
cama”. Ela pediu para eu lhe dar uma segunda chance. Por que eu fiz isso
com ela? Ela teve o que mereceu por tirar a blusa na frente daqueles
caminhoneiros e flertar com eles!
Agora, vamos falar de um tipo especial de mulher que eu chamo de Grudes.
Grudes são invejosas, inseguras e muito possessivas. Elas não querem que
você olhe para outras mulheres, elas querem estar com você toda hora, e se
machucam muito fácil. Tem dois jeitos que você pode lidar com uma
Grude.
No início da relação, eu digo as Grudes que eu sou o tipo de cara que
precisa estar perto das mulheres. Eu digo que as mulheres são como flores
para mim, e eu preciso estar na floricultura. Você agüenta eu dormir com
outras mulheres? Eu digo que eu preciso dormir com outras mulheres. Se
ela ceder e dizer sim, então você a manuseou maravilhosamente bem. Se
ela disser não, então você a esquece. Você estará melhor sem ela. Eu gosto
de ser honesto com elas para evitar confusões mais pra frente.
Você vai perceber que as Grudes vão aceitar você dormir com outras
mulheres, se você DISSER A ELAS que está dormindo com outras
mulheres. Acontece que o que elas mais temem NÃO É você dormir com
outras mulheres, mas ELAS NÃO SABEREM. Elas acham tão horrível
NÃO SABER, que lhes dizer a verdade de cara na verdade as alivia.
Há muitas coisas que você pode fazer para mantê-las na linha. Eu amo
quando uma mulher lambe meu cú pois me dá uma incrível vantagem na
relação. A partir desse momento, assim que elas começam a me incomodar,
eu digo “Uma mulher que lambe meu cú não fala comigo desse jeito!” É
muito melhor que um soco na cara! O que ela vai dizer? Que eu sou um
porco? Ei não era a MINHA língua lá!

Eu quero que você pense em uma sala com uma espingarda, um facão, uma
metralhadora, um pouco de dinamite, algumas pistolas e a palavra “amigo”
na parede. Porque a palavra amigo é uma das suas principais armas. É a
única arma que pode te fazer dançar!
Agora, eu conheço muitos caras que estão dispostos a sair com as mulheres
e fingir ser seu amigo e seguí-las até o shopping. Eu conheço um cara que
viajou o mundo todo para ser um amigo! E ele a assistia se embonecando
para dormir com outros caras, mas não podia fazer nada, pois eles eram
“amigos”. Ele estava é claro, secretamente apaixonado por ela, mas estava
com medo de ser ele mesmo eu acho. Estou feliz que haja tantos homens
como ele no mundo, pois sobra mais mulher pra mim!
Aqui está um grande problema que muitos de vocês têm. Vocês falam de
companheirismo. Vocês falam de ter uma relação com as mulheres, e
depois falam de gostosas de quantas vocês já pegaram. O que você quer? Você
deve ir pela estrada da escolha. Você deve ser congruente em
qualquer coisa que você faça, especialmente com as mulheres.
Quando eu quis uma esposa, eu arranjei minha esposa, arranjei meus filhos,
e era isso que eu queria. Perfeito. Eu não pensava em nada mais do que
fuder.
Na verdade, fuder era meu hobby. Diferentes corpos, diferentes estilos,
diferentes jeitos. Quando eu era mais jovem, eu tinha essa fantasia
recorrente de pegar mulheres que pedem carona. Eu peguei umas. Eu falava
pra elas “Eu não acredito nisso! Eu estava fantasiando com essa exata
situação! Tudo o que você esta dizendo foi o que eu imaginava! Isso é tão
legal!” E elas diziam: “Sério?” Elas ficavam maravilhadas!
Eu fiquei tão entediado, e estava tão fácil que eu dizia às mulheres que eu
trabalhava para a CIA. O perigo as excita. Eu costumava a dizer “Me ligue
do orelhão, e aconteça o que acontecer NÃO me ligue de sua casa!” Uma
mulher ficou 4 horas me esperando em um orelhão.
Um dia eu estava com uma mulher que parecia muito legal no telefone,
mas tão logo ela entrou no carro, ela começou a me contar o que tinha que
fazer. Ela tinha que ir nesse tal restaurante com as amigas nessa parte da
cidade e voltar por tal lugar que depois íamos a um hotel ficar tanto tempo
depois ir a algum clube e continuou falando.
Então eu disse “Você sentiu isso?” E ela “O que” Eu disse “Acho que
aconteceu algo com o pneu do carro” E ela disse “O que?”. Falei para ela
sair do carro, e ver se o pneu de trás estava furado. Então ela sai do carro e
diz “Parece estar tudo bem pra mim”. Eu disse “Talvez para você parece!”
e saí fora. Porque se eu tivesse sido motorista dela a noite toda, eu seria o
seu escravo para sempre. Eu não uso uma coleira por ninguém.

Quando se trata de mulheres, nunca subestime o poder da negação. Ele
bebe, é brabo, violento, trata ela como merda, e apesar de tudo ela se
convence que ele a ama, e ela fica. As mulheres estão dispostas a mentir a
si mesmas sobre o homem que elas estão. Os caras também fazem isso, mas
as mulheres com certeza nos ganham nesse quesito. Ela fica por sua força,
pela segurança que ela sente com ele. Eu nunca sonhei em machucar uma
mulher, e nunca bati numa mulher. Eu não preciso. Eu acerto elas com
honestidade, confiança e respeito, e isso funciona melhor que um soco no
nariz.
Se você ofender uma mulher sendo honesto demais e percebe que ela não
gostou você precisa dar um jeito nisso. Um jeito é dizer “Estou brincando,
estou brincando!” e quando ela se acalmar e disser algo como “Isso foi
muito grosso de sua parte” eu abaixo o tom de voz e digo “na verdade eu
não estava brincando”. Você pode testá-las como elas te testam. “Quer
transar?”. Se ela disser que sim você leva ela pra casa, e se ela ficar
brabinha você diz que estava brincando. Na verdade... Não! Eu não estava
brincando!
Essa é uma que você pode usar sempre. Só estava brincando... Na verdade
não. Você pode sempre manter controle sobre a situação. Controle é vital.
Se ela disser “Fique longe de mim!” você sai. Você descobre que ser
rejeitado raramente acontece quando você começa a ser honesto com as
mulheres.
As mulheres foram criadas para te punir quando você foi mau. Elas te
punem enchendo o saco e fazendo greve de sexo. Se elas tentam me punir
eu tomo controle da situação imediatamente. “Você está certa querida, eu
sou um porco, um canalha, cafajeste, desgraçado filho da puta sem
consideração”. Encorajando o seu comportamento “ruim” você está
tomando controle da situação. Eu nunca discuta com elas, pois é o meu
jeito ou não tem jeito. Se você ficar na defensiva está perdendo o seu
controle.
Se a relação está ficando muito ruim, o sexo não está mais valendo o
incomodo, não perca seu tempo tentando consertar a relação, apenas vá
embora! Não perca seu tempo. Quando seu carro está dando problemas
você fica discutindo com ele por uns 8 meses pra ver se ele melhora? Pare
de perder tempo e dinheiro nesse carro e comece a procurar um carro
melhor.
Todos nós temos diferentes tolerâncias para quanta merda podemos aturar
nas nossas relações. Eu tenho pouca tolerância ao incomodo. Eu quero o
que eu quero e não tenho vergonha disso.
HONESTIDADE, CONFIANÇA E RESPEITO
Você esta propenso a mudar de idéia quanto às coisas. O que é uma boa
decisão hoje talvez não seja uma boa decisão amanhã. Quando eu era um

playboy, eu gostava desse estilo de vida. Eventualmente eu pensei “Ei! Eu
tenho 45 anos e quero filhos.” Então me casei de novo e tive filhos. Eu não
quero estar velho demais para eles. E eu estava pronto a parar de ser um
conquistador, pois eu já tinha feito de tudo. Eu tinha matado a minha sede,
e rapaz como eu estava com sede!
Quando se trata de respeito, eu respeito muito as mulheres. E sempre.
Quando eu coloco minha mão na coxa dela, se ela disser não, eu a retiro
imediatamente. Não quer a minha mão na sua perna? Certo! Eu não vou te
provocar como você está me provocando, está tudo bem. Se ela disser “Eu
não quero ficar com você”, eu paro de dar encima dela imediatamente. Para
sempre. Cair fora da vida delas é a coisa mais fácil do mundo. A única
coisa que você tem a fazer é botar um pé na frente do outro até que ela
suma. Ou isso ou você finge que ela sumiu. De quem estávamos falando
mesmo?
Um amigo meu teve uma discussão verbal com a namorada dele. E isso é
uma história verdadeira. A mulher chamou a polícia, o retirou de sua
própria casa, pediu uma ordem judicial, e ele teve que pagar milhares de
dólares para retirar ela da casa dele. As mulheres têm muito poder também.
Elas podem gritar “estupro” ou algo parecido e isso pode acabar com sua
reputação. E vamos encarar, algumas mulheres são loucas. Se você quiser
ser um conquistador vai aprender isso na marra.
Honestidade é o “Principio Geral” da sedução e parece ser o mais difícil de
ensinar. As pessoas falam “Honestidade, beleza, qual o próximo?” e
querem saber alguma cantada ou rotina nova. Eles não se esforçam para
integrar a honestidade em suas vidas. Mas se o pólo norte e o pólo sul não
mudam então os princípios gerais certamente também não mudam: “Quem
se importa o que ela pensa” e “eu sou a pessoa mais importante dessa
relação”. Se você conseguir aprender essas duas regras, então você
conseguiu chegar lá e nunca mais vai precisar de ajuda externa. Você
finalmente vai saber o que falar a elas e como se portar perto delas. Elas me
amam porque eu sou honesto. Eu sou mais honesto com elas do que a
maioria de vocês um dia vai ser.
Eu não estou dizendo a vocês para se tornar eu. Pois a minha honestidade e
a sua honestidade são duas coisas completamente diferentes. Você não
pode ser eu, não pode ser James Bond, não pode ser eles, então porque
tentar? Quando você começar a desenvolver honestidade própria, começa a
se sentir melhor consigo mesmo, e quando começa a se sentir melhor as
mulheres começam a reparar. Você não acredita nas respostas que recebe
delas! Honestidade é uma coisa assustadora, e a maioria das mulheres não
consegue lidar com a verdade.
Honestidade, confiança, respeito. Uma coisa é pedir isso delas, mas será
que você mesmo consegue aprender? Deixe eu lhe perguntar outra coisa.
Como você pode temer algo que vai te dar liberdade? Nós não percebemos
que constantemente mentimos para proteger nossos egos. Honestidade,

confiança e respeitos ao os “Princípios Gerais” que nunca mudam. Eles são
parte da vida. Honestidade, confiança e respeito são leis gerais da dimensão
humana que são tão reais quanto a gravidade e a rotação dos planetas ao
redor do sol. São princípios imutáveis, sem exceções. E quando você viola
as leis naturais da sedução, você cria desarmonia.
Você tem empregados? A maior motivação que você pode dar a alguém é a
confiança. A confiança trás o melhor das pessoas. Mas leva tempo e
paciência e não foge da necessidade de treinar e desenvolver. É muito
difícil treinar um empregado que não confia em você até certo ponto, e é aí
que entra a honestidade. Quando você é honesto com as pessoas, elas
começam a confiar em você no seu próprio ritmo.
Elas todas dizem que querem conhecer um cara que é honesto, mas elas
não conseguem lidar com um. É irônico. Eu gosto disso. Me deixa no
comando. Você provavelmente não vai pegar elas agora, então como
poderia perder mais? Arrisque-se mais. Tente ser totalmente honesto com
elas.
Eu parei de contar depois de 500. Eu tinha “estáveis” (entre 3 e 7
namoradas simultaneamente) de 1984 a 1989. As pessoas perguntam “Você
contou a suas namoradas das outras?” e essa é uma boa pergunta. Cedo na
vida eu descobri que as mulheres nunca acreditam no que você diz a elas
mesmo, então você pode contar a verdade a elas. Você vê, as mulheres são
mestras na auto-enganação. Se ela pergunta “O que você fez ontem a
noite?” e você responde “Eu saí com outra mulher” ela vai dizer “Está
bom, o que você realmente fez ontem a noite?”. A verdade vai te liberar.
Eu geralmente falo das três coisas mais importantes em uma relação. Na
ordem, elas são honestidade, confiança e respeito. Eu gosto de perguntar as
mulheres “O que VOCÊ acha que são as três coisas mais importantes em
uma relação?” E normalmente vão falar algo como comunicação, respeito,
senso de humor... ERRADO! E também não está aberto a discussões. Então
eu digo “Você está quase certa”, mas se elas disserem “Honestidade,
confiança e respeito” eu digo “WOW, você é a primeira a acertar!”.
Honestidade, confiança e respeito. Diga a elas que você gosta de ser aberto
e dizer o que está realmente pensando. Diga a ela o quanto você gosta de
pensar alto, e diga a ela que é importante você estar em uma relação que você
pode se comunicar de verdade com alguém. Diga a ela que você não é
o tipo de pessoa que esconde o que realmente sente. E adivinha só? Isso é
exatamente o tipo de pessoa que ela está procurando. Elas querem um cara
que pode se comunicar com elas. Umas das maiores reclamações é que os
caras não se comunicam com elas. 90% do que os psicólogos e advogados
escutam é “Não há mais comunicação”. Então, o que é a coisa esperta a se
dizer para as mulheres? Que você gosta de se comunicar.
Eu saía com uma mulher que foi Miss Montreal. Ela era linda. Quando eu

saía com ela, todos os jogadores de hóquei e estrelas do rock olhavam para
ela. Acabei ficando com a irmã dela. Ela não era tão linda, mas era duas
vezes melhor na cama. Na verdade, eu queria fuder todas às irmãs dela. Um
dia ela perguntou se eu queria comer as irmãs dela. Como se responde uma
pergunta dessas? Simples, seja honesto. Eu disse “Sim, mas vou deixar
suas irmãs menores de idade de fora”. Se uma mulher não o quer porque
você é um homem, então ela não te quer de qualquer jeito. E se você tem
medo de ser um homem honesto, então você não esta pronto para ter
sucesso com as mulheres.
Ser honesto em uma relação não quer dizer que eu tenha que revelar tudo a
ela. Eu revelo o que eu quero revelar. Eu me dei permissão para dizer e
fazer tudo o que eu desejar, e isso inclui ter segredos. Você acha que as
mulheres não guardam segredos da gente?
Eu não consigo expressar o bastante a importância de ser honesto e direto
com as mulheres, especialmente no inicio de uma relação. Eu gosto de
contar uma historia de uma mulher que eu namorei que me acordou no
meio da noite para dizer algo muito importante. Ela foi a primeira mulher
que eu namorei depois do divorcio. Ela me ensinou a importância de dar as
pessoas uma chance. Ela disse que eu não estava dando a ela uma ficha
limpa, o que significava que eu estava tratando ela levando em conta toda a
porcaria do meu casamento anterior. Ela estava certa! Minhas respostas a
ela estavam misturadas a toda a porcaria que eu tinha acumulado durante os
anos, e não estava sendo justo com ela. Ela me ensinou a importância de
dar a todos uma ficha limpa. É importante dar a todos uma chance no inicio
de qualquer relação.
Eu digo a ela de cara que eu não gosto de joguinhos e que quero uma
relação aberta e honesta. Eu pergunto se ela consegue lidar com isso. Se ela
hesitar, eu boto ela na defensiva. Eu digo a ela que deveria saber o que quer
da vida, e caso mude de idéia me procure. Talvez ela deva fazer um
contrato agora para que não haja ressentimentos e discussões mais tarde.
Elas não querem uma bicha, elas querem um homem. E não importa o que
ela pense, pois honestidade, confiança e respeito sempre serão mais
importantes que qualquer coisa que ela diga. Sendo honesto, você cria
confiança. E só há dois tipos de respeito: Medo e Admiração. Eu fico com
o que eu conseguir.

Duas regras não Duzentas
Estou te dando duas regras, não duzentas, DUAS. Quem se importa com o que
ela pensa? E Você é a pessoa mais importante da relação! A principio parece
com duas regras estúpidas, mas cada vez que você as diga, começara a ter
cada vez mais sentido para você. Se não te importa o que ela penas, então
seus medos vão embora, E se realmente você acredita que é a pessoa mais
importante da relação, começaras a se responsabilizar mais por tua própria
vida. Isso te obrigará a ser FORTE, DECIDIDO, HONESTO E

CONGRUENTE. O que decidirás é coisa tua, não estou dizendo que sejas
como eu, estou dizendo que sejas você.
Não estas sendo mal educado com ela, por não se importar com o que ela diga.
Existe uma fachada de idiotices que nós mostramos, e não sabes se estão a
jogar jogos ou sacanear você. Essas 2 regras são teu escudo para toda essa
merda, essas regras são uma forma de abrir caminho através de toda essa
merda.
Os homens são livres até que se casam, e as mulheres são livres uma vez que
se casam. Uma vez teve uma citação que uma garota me disse: Ou nos
casamos, ou não me deito mais com você. E me senti mal, ali estava uma
mulher dizendo que me amava e que queria passar o resto da vida comigo, ela
queria tudo de mim e se eu não pudesse dar, ela me deixaria para sempre.
Realmente muitos caras foram casados assim, sucumbiram perante essa frase.
Mas o que ela estava querendo dizer realmente com isso? Ela estava querendo
dizer: “Faça o que eu digo cachorro! Case-se comigo, e assim poderei usar o
sexo para controlar o resto da sua vida”. Agora se você tivesse um harén de 10
a 15 mulheres e uma mulher viesse te dizer isso, o que você diria?: ADEUS!!!
Muitos caras tem medo de encarar as mulheres que os atraem, tem medo que
ela não vá gostar. Se eu estou vendo uma revista pornô, se eu gosto dela,
poderia começar a fazer-me um idiota? Você se importa com o que a TV pensa?
Não me importo com nada que pensem. Ponto. Quando eu digo “quem se
importa” eu o estou sentindo vividamente, se ela não pode suportar que eu a
olhe/encare, para que merda eu a quero então?
Quando você quer mariscos, e vai a um restaurante e La não tem mariscos,
você vai embora. É a mesma coisa, se uma cadela não quer que eu olhe seu
menu, eu não tento me adaptar a ela, ela já não me importa!!
Manda-me a merda quando quiser, ponha-me a prova, não me importa. Se não
te importas, podes deixar-te ir e passar um bom tempo. O que eu tenho a
perder si se ofendem? Só posso ganhar. Não poder ter menos que zero, se
você se importa com o que pensam de você, então não podes continuar. E se
não podes ser honesto e franco com o que você quer, então não podes ter
existo com as mulheres. Todo este livro é uma forma de explicar as duas
regras, sempre volte as duas regras básicas, pois se você pode integrar essas
duas regras a sua vida, então você se liberta da prisão do medo.
Eu sou a pessoa mais importante em minhas relações, minhas regras mandam,
eu não vivo abaixo das tuas regras, eu vivo abaixo das minhas. Se uma mulher
começa a dizer-me todas essas regras sobre o quão longe podemos chegar
como na primeira citação ou na segunda, etc, etc etc, eu poderia voltar para ela
e dizer: podes me dar uma copia de todas essas regras por favor? Porque eu
gostaria de uma relação espontânea, e se tu tens todas essas regras de que
não posso te tocar ate certo tempo de relacionamento ou algo igualmente
ridículo, então preciso saber quais são agora, não dentro de seis meses. Já que
estamos dando-nos nossas regras eu também tenho algumas..Não jogues esse
jogo com essas mulheres.
Uma das coisas que as mulheres sempre me têm dito, e que gostam de mim
porque eu as escuto. Veja, a maioria dos caras acreditam que as escutam, mas
não estão escutando. Os caras sempre as interrompem para dar conselhos e
oferecer ajuda, e estão constantemente intrometendo-se. Muitos homens

tentam responsabilizar-se pelos problemas das mulheres, e adivinha? Isso é
impossível!!
Quem se importa com o que dizem. Você pode ouvir, mas nunca te deixes
atrapalhar no que
dizer. Basta ouvi-los. Eles querem ouvir isso, isso é tudo. É uma grande noticia!
Desde agora estas livre de ter que resolver estes estúpidos problemas que as
afetam tanto. Simplesmente escuta e deixa que entendas tudo, não fique
engajado em dramas.Uma das razoes de porque elas buscam um homem, é
porque se supões que é mais estável emocionalmente que elas. Os homens
são muito mais lógicos e menos emocionais que as mulheres. Temos fama de
fortes para elas, elas não querem um maricas. Não um machão nem um
bitolado. Querem um homem forte, e como te farás forte? Não importando o
que pensem, Sabendo que ocorre o que ocorre, a pessoa mais importante que
tens que cuidar é tu mesmo.
Quando realmente comeces a ter êxito com as mulheres, algumas vão tentar
fazer você passar um tempo com elas, Mas se realmente não te importa o que
elas digam, então estais livre de toda essa merda. Se uma garota, tenta fazer
você ficar mal por algum motivo, o pior que podes fazer é tentar convencê-la
sobre tua sinceridade. Lembro-me quando uma garota começou a ficar comigo,
por causa da minha reputação de pegador. Não discuti, eu disse a ela, que tudo
que falaram de mim era verdade, o que ela poderia dizer? Estava bloqueada!
Não vou discutir com elas, nessa cultura (na nossa cultura) perdemos muito
tempo discutindo e falando, quando poderíamos estar transando.
A pessoa mais importante da relação é você, mas sem duvidas tens que
perguntá-la quais são suas regras da relação. Melhor averiguar agora quais são
porque as mulheres tem algumas regras estúpidas e limitantes. E não deixes te
levar em um debate por causa das regras, é a minha maneira e pronto. Se ela
não me quer, talvez conheça alguém que queira e me apresente. Ela não quer
transar ate o sétimo mês? Bom talvez ela conheça alguém menos rígida.
Eu digo as mulheres que tenho uma regra principal, A MINHA MANEIRA E
PRONTO, sem rancores, é só a forma como gosto que seja. Se você pode
encontrar um cara que se ajuste melhor as suas necessidades, va atrás dele,
porque minhas regras não são negociáveis. Eu sei o que é o melhor para mim e
o que quero em uma mulher. E se não estou sendo razoável, que saiba que se
ela me deixa, ao menos que diga as pessoas que eu não era um homem
razoável/fácil.
Não me preocupo com nada que pense de mim, eu me amo como sou. Gosto
de mim mesmo, e da pessoa que me transformei. E se eu fosse uma mulher
eu queria muito estar comigo.
Tens que fazer tuas regras, e colocá-las como são. Nada de fazer exceções ou
ser mais leve em alguma coisa. Uma vez uma garota me disse que so permitia
que seus namorados so a fodessem 12 vezes ao ano, realmente me disse muito
seria, e se um cara fosse esperto, Fo a foderia 1 vez por mês, porque senão
teria que esperar ate o próximo ano. Assim eu transei c ela 4 vezes em 3 dias
e logo a disse adeus, e ela me perguntou a onde eu ia, e eu disse: gastei meus
12 tickets, então não vale mais a pena. Disse que a respeitava e não quebraria

suas regras. Ela achou q eu suplicaria, mas eu não o fiz, e o que ocorreu? Ela
me perseguiu nos 5 anos seguintes, porque sou eu quem faz as regras.
Não me importa o que digam, eu não entro em relações para fazê-las felizes e
sim, para que sigam minhas regras, se não? ADEUS. E o paradoxo é que esse
meu tipo de atitude as deixa loucas, elas querem um homem forte não a um
frouxo, Olhe bem, elas estão te testando e vendo se você enfraquece, e ai
perdem o respeito por você.
O pior que podes dizer a uma mulher é: eu também, isso é igual a beijar a
bunda,. Nunca beije a bunda de uma mulher, vocês entenderam tudo por certo,
não que os cafajestes estejam conseguindo todas as gostosas e os bonzinhos
nenhuma. É que os badboys exalam confiança e os bonzinhos debilidade,
acredito que um bonzinho se agir com confiança pode pegar as garotas, então
não precisas ser um badboy para isso.
Nunca diga a uma mulher que suas amigas são melhore que ela, ela nunca
ouvira e te castigara por isso, é para você ser honesto, não estúpido, e sempre
te fará então a pergunta: estou gorda? Diga a verdade: amor não me sinto bem
respondendo isso.

Seduzir
O que vou compartilhar com vocês agora é ouro puro. Quando uma mulher me
pergunta que nome eu pus no meu pau, eu digo que se chama "melhor”.
Conheçamos melhor. Quase todas as garotas colocam nomes em suas tetas.
Assim que perguntas: eles são tão bonitos...Qual o nome que você deu a eles?
Quando ela me pergunta o do meu pau, eu digo melhor. Você quer beijar
melhor? O que me diz de transar melhor? Que tal chupar melhor? Vem e prova
melhor, Acaricia melhor e veja melhor. Isso é o mais subliminar que é possível
fazer.
A maioria dos garotos não poderia ligar.Eles ficam tão ocupados tentando
impressionar elas que eles nunca tem tempo para descobrir quem eles estão
tentando foder. É importante que você seja genuinamente curioso sobre ela. E
você não pode fingir isso. Eu estou realmente genuinamente curioso sobre ela,
por que eu quero saber se ela e boa o suficiente pra mim. Eu sou um
investigador. Quando eu falo com ela, ela me diz tudo o que eu preciso saber
para ‘’seduzir’’ ela. Minhas regras são honestidade, confiança e respeito.
O que você faz para se divertir? Que tipo de coisas você fez quando era uma
menininha? Quem é seu melhor amigo? Por que é que ele/ela é seu melhor
amigo? Qual seu parente favorito? Por quê? Qual o nome da sua avó? Qual é a
coisa que mais te deixa orgulhosa na sua vida? Por quê? Você sempre foi
vergonhosa? Você tem algum animal de estimação? Qual o nome dele?
Você tem que ser capaz de fazer contato visual. É melhor para ela saber que
você esta fazendo contato visual com ela e saber que você a quer. Por que
brincar? Uns montes de caras vão olhar para uma garota que eles gostam e se

afastarem quando ela perceber. Ela já esta com medo dele, mas ela não faz
nada de assustador. Se você não pode ao menos olhar para ela, como pode
seduzi-la? De a você e a garota uma chance. Você deve ser intimidador.
O que você faz com seus olhos é extremamente importante. Você tem que
saber como usar seus olhos, e uma mulher pode dizer muito sobre você
olhando em seus olhos. Agora a primeira regra do contato visual, é olhar
sempre o que diabos você quer! Se você quiser olhar para os peitos dela,
depois para ela. Se ela tem uma bela bunda e faz sua cabeça virar? Então olhe!
Você não pode ter medo deles, eles não querem um ‘’bichano’’. E se ela te vires
olhando e ter um chilique, deixe-a. Quando uma mulher pede para mim não
olhar em seus seios, eu olho ainda mais. Eu não me importo com o que ela
pensa. Por que ela os Poe sobre uma roupa apertada, e não quer que eu olhe?
Eu olho para que diabos eu quiser, e se ela não gostar ela pode beijar minha
bunda. Eu sou um homem. E pra eu ficar excitado olhando para mulheres
bonitas. Olhar para elas não pode ser um insulto.
Eu gosto de viajar no caminho da eficiência. Ao invés de falar, eu quero ser do
CARALHO! Muito cedo na conversa eu gosto de perguntar se elas tem o seu
próprio lugar. Se elas vivem com seus pais ou tem companheiros (a) de quarto,
pergunto se alguma vez foi ao motel com algum namorado. E se elas dizem
‘‘Oh não, eu não sou esse tipo de garota’’ , eu digo, ‘‘Eu vejo’’, eu não estou
indo desperdiçar meu tempo e meu dinheiro só pra ver ela dizer : ‘‘eu não
posso ir a um motel’’. Se ela disser que já foi eu presumo que se ela fez isso
uma vez, fará novamente. Eu não sou tímido quando se trata de fazer
perguntas, e se elas querem saber por que eu estou perguntando, eu não
tenho vergonha de dizer o porquê.
Não há nada de errado em estar interessado em uma mulher. Muitos garotos
me perguntam quanto tempo eu devo chamá-la pra sair, depois que pegam
seus números. E a resposta é e sempre vai ser, ‘‘Sempre que você Quiser’’. As
vezes eu as chamo de imediato, as vezes nunca chamo. As vezes eu até as
chamo na mesma noite, a menos que eu estiver fudendo alguém, Ou ligar pra
ela quando eu estiver com alguém, eu estiver pensando nela, e eu quero
chamá-la, então eu a chamo e digo que estou com alguém e estou pensando
nela. Eu sou um cara honesto. Como eu vou começar um relacionamento com
uma mulher, mentindo pra ela?
Uma mulher gosta de ouvir, a propósito, ‘‘Eu estou com outra pessoa, mas eu
só consigo ver seu rosto’’. È romântico. Elas gostam de saber que você esta
pensando nelas.
Tenha em mente que as mulheres feias fodem melhor. Há um ditado: ‘‘Se você
quer ser feliz, faça de uma mulher feia sua esposa’’. Alem disso elas bebem, o
que revela uma serie de informações sobre o tipo de pessoa que elas são. Se
ela esta sentada em um bar bebendo uísque, vocês provavelmente vão foder.
Se elas só bebem cervejas, é um bom sinal. Depois de 6 cervejas elas são suas.
Se ela sai de um bar, e bebe 6 cervejas, então ela fode. E se ela for

pequenininha, então é 3 cervejas. Especialmente hoje em dia, que o teor
alcoólico da cerveja é maior. Nos não tínhamos 6, 7 % quando estávamos
crescendo.
È a caça que você quer, ou quer a presa? Uns montes de caras querem a caça,
mas eu gosto de capturar. Eu gosto de domesticá-las. Eu sou um cowboy no
coração. Somos-nos todos os animais de qualquer maneira. Vaca, cavalo,
cobra, porco, baleia, peixe, homem, mulher. Não é o homem a criatura
dominante neste planeta? Eles nunca disseram ‘‘Mulher’’? nos nascemos para
saber isso, e ainda temos medo das mulheres. Eu lembro quando eu estava
indo embora com uma garota uma semana, e nos tivemos um belo sexo, não
dormíamos a 3 dias. Quando eu voltei, eu tive que ficar na cama umas 24
horas. Ela era selvagem. Elas não querem que tenhamos medo delas, elas
querem que a gente cuide delas, proteger elas. Elas querem que o romance
delas e o nosso fodam juntos. Elas precisam sentir que somos mais fortes, de
modo que elas se deixem florescer a criatura belíssima que foi condicionada a
ser.
Se eu estou sentado em um bar conversando com uma menina, pego-a ,
apenas para descobrir se seu namorado esta ao redor, eu posso dizer: ‘‘Você
esta aqui para fazer o que quiser, tentam me importunar, ou eu tenho uma
possibilidade de sair com você hoje a noite?’’. Eu sou um atirador em linha reta.
Eu nunca quero ficar no meio da luta de um casal. Aqui esta um simples teste
pra você usar em uma mulher para saber se ela realmente te quer, ou, esta
apenas usando você para chatear o namorado dela e fazer-lhe ciúmes.
Pergunte a ela: ‘‘ Você já fez swing? Por que as mulheres que ele esta olhando
( o suposto namorado dela) e os homens que você esta olhando me fez pensar.
‘‘Agora ela vai pensar: Quem ele esta olhando?’’ então você sabe se eles estão
apenas provocando uns aos outros, e não desperdice seu tempo com ela. Não
fique no meio dessa merda.
Não gaste muito dinheiro até que você esteja comprometido com ela. É um
sinal de fraqueza, se você gastar muito no primeiro encontro! Se você não
sabia você realmente precisa ler esse livro. Só gaste o que você quer gastar. Eu
gosto de perguntar aonde elas querem ir, para saber que tipo de garota estou
lidando, se ela quer ir ao um restaurante elegante, eu a levo para o meu
favorito burguer comum. Se ela se queixa, então agora eu sei com quem estou
lidando e que ela não é pra mim. Por que se ela choramingar, só vai piorar.
Lembro-me quando falei com aquela deslumbrante mulher, uma vez perguntei
a ela, qual foi a melhor coisa que ela já fez para um namorado. E ela disse que
no aniversario do seu ex-namorado ela , ela trouxe um amigo e ambos foderam
ele. Eu disse: ‘‘meu aniversario é amanha’’. Elas não estão procurando em nos,
a mesma coisa que procuramos nelas. Elas não são obcecadas por beleza,
como nos.
Elas nos estão dando muitos sinas do que ‘‘Não pegar’’. Eu tenho um amigo, o
qual eu conheci essa garota no bar de um hotel. Ele foi charmoso e engraçado.

Ela gostava dele, e deu-lhe o numero de seu quarto e andou pra cima. E então,
o que ele fez? Ele a chamou no telefone, mais e mais, e ela nunca respondeu.
Ela foi, provavelmente, dormir sozinha nua, pensando, quando ele vai subir.
VOCÊ tem que prestar atenção nos sinas de uma mulher.
Se você é burro demais para notar, então pergunte: ‘‘Você esta me dando
alguns sinais de que eu sou burro demais para te pegar?’’ Elas amam
honestidade. Elas não estão esperando que você seja honesto com elas assim
como você é. Elas vai deixar que suas defesas caiam, e vão cair em você. Se
você esta falando com ela a 10 minutos e não consegue descobrir como colocála no quarto, apenas diga: ‘‘Estive falando com você há 10 minutos e estou
tentando descobrir como te levar para o quarto’’. Elas todas dizem que querem
um cara honesto, mais se você é espontâneo elas ficam com medo de você. E
há dois tipos de respeito- medo e admiração.
A propósito, não diga a ela que você quer um relacionamento muito cedo, sem
saber se ela quer também. Deixe-a se preocupar com você. E se elas disserem
que não estão prontas para um relacionamento, é besteira. Se o ator favorito
dela aparecesse, ela estaria pronta. Se ela diz que não esta pronta, vá para o ‘’
controle capitulo’’.
Quando você esta com uma nova mulher em seu carro, não segure a mão dela
como qualquer outro idiota iria fazer. Em vez disso mantenha seu pulso
delicadamente, elas gostam. Alem disso, você esta com ela em uma tarde, e
diz: ‘‘Você gosta de mim’’.. E ela vai dizer: ‘‘Como você sabe que eu gosto de
você’’. E você diz: ‘‘Bem eu estava segurando seu pulso, quando estávamos
conversando, e eu percebi.’’ E se ela não concorda com você é irrelevante, ela
vai se surpreender, por que você esta sendo sensível aos sentimentos dela.
Caras sempre me perguntam: ‘‘Como você fecha o negocio?’’ mas quando eu
respondo a uma menina, eu não estou pensando em fechá-la, por que fechar o
negocio com ela e fazê-la sair comigo. Eu sou o premio. As vezes eu as digo
que eu já tinha o desejo de te-las comigo na cama, então ela poderia muito
bem sair comigo. Sempre que um homem olha uma mulher, ele mentalmente
quer fode-la. Isso é fato. A fim de encontrar se ele tem atração por ela, ele tem
que, apenas, brevemente fode-la mentalmente.
Uma vez que você já esta fodendo ela mentalmente, em seguida, basta dizer a
ela. NÃO diga: ‘‘baby, eu estou te fodendo mentalmente.’’ Por que isso e
grosseiro, eu posso fugir de falas como essa, mas se você é um novato então
você não vai ser capaz de lidar com varias respostas que irá receber. Então use
palavras como, fantasiar, fazer amor, etc. seja um cavalheiro. As mulheres
gostam de romance e de humor.
Se você perguntar a uma mulher isso, e ela dizer: Me desculpe, eu tenho um
namorado’’. Diga-lhe: ‘‘Me desculpe também...então vamos ficar juntos e se
arrepender juntos’’. Por que ela esta dizendo que ela lamenta ter um
namorado. Leve-o literalmente. Também depende de onde você encontra elas.

Se ela esta saindo de um prédio com os cabelos bagunçados, e ela dizer: ‘‘Me
desculpe, eu tenho um namorado’’. Talvez eles tenham acabado de foder,
então você não vai pega-la hoje. Mas se ela esta em um bar, com as amigas se
divertindo, e ela diz que tem um namorado... È UM BAR!. Basta dizer: ‘‘ olha,
me desculpe, mas uma garota como você, em um bar, você é tão linda e
quente... se eu fosse seu namorado você não estaria aqui nesse bar’’. Diga a
ela o que você esta pensando.
Eu aprecio olhar para os seios das mulheres. A maioria dos rapazes, são
ansioso, eu não. Por que você acha que elas se vestem da sua maneira? Então
você não vai olhar? Adoro quando elas me pegam olhando, elas dizem: ‘‘ O que
esta olhando?’’ eu digo : ‘‘ Fico feliz que você me fez essa pergunta, por que se
você não percebeu o que eu estava olhando, você tem que ver meu
oftalmologista’’. Por que outra razão você acha que elas usam os saltos altos e
as lingeries? Não estou sendo rude, só estou mostrando minha apreciação. E se
elas começam a me dar um tempo duro sobre isso, bom. Isso se torna apenas
mais uma oportunidade pra mim mostra o quão honesto eu sou. Bem as vezes
elas dizem: ‘‘Eu não pus essa maquiagem pra você’’, e eu respondo: ‘‘ eu posso
acreditar nisso’’. Por que é obvio que ela não pos isso para mim...
Tente esta linha. Essa linha funciona como um encanto. Depois que você
começou a beijá-la pela primeira vez, diga: Eu não quero ter um encontro
sexual com você, se eu voltar para casa com você, eu quero acorda na próxima
manha e fazer meu pequeno almoço. Então eu não quero ir com você.
Primeiro de tudo, eu estou dizendo a ela que eu quero, segundo, eu não estou
dizendo que vai ser apenas por uma noite, e também não estou dizendo que
vai ser um relacionamento em longo prazo, ou monogâmico. Apenas um
pequeno almoço. È muito romântico.
A pior coisa que uma mulher pode me perguntar é: ‘‘ O que você esta
pensando?’’. Por que eu disse a ela: ‘‘ Eu estava pensando em fazer com você e
sua amiga Natasha’’. Quantos rapazes ia dizer a ela a verdade. Quase nenhum.
Eu sou livre para pensar o que eu quero, e eu penso quando eu quero.
As vezes as mulheres pedem pra mim contá-las sobre mim. E eu digo que eu
sou o melhor cara do mundo. Eu sou um cara legal, eu sou esperto, sou
engraçado, sou ótimo na cama, eu sei aonde eu estou indo na vida, gosto da
minha personalidade, e se eu fosse uma mulher eu definitivamente iria me
querer. E elas dizem: ‘‘Você é tão vaidoso!’’. E eu digo: ‘‘ Você me pediu para
lhe dizer sobre mim, por que eu deveria dar-lhe uma recomendação ruim?’’ , se
você vai escrever uma recomendação sobre si mesmo, você deve estar é louco
para não escrever a melhor recomendação do mundo. É isso que eu faço eu
digo a elas que eu axo que eu sou o melhor cara do mundo. Você deve dizer a
elas que você e o tipo do bem? Foda-se isso.
Se uma mulher quer saber o que você esta pensando, ela é sua. Por que mais
elas iriam querer saber o que você esta pensando? Se você pode fazer ela ficar

vermelha, ela vai pra casa com você hoje a noite. Muitos de vocês estão
recebendo sinais em abundancia das mulheres e não estão percebendo.

O QUE AS MULHERES QUEREM
As mulheres não olham para nós da mesma forma que olhamos para elas.
Os homens são principalmente oculares, e as mulheres querem que sejamos
confiantes. Assim deve ser mais fácil para nós ficar com alguém do que é para
elas. Porque se uma mulher é feia, ela fica no fundo do barril. Se um homem é
feio, ele fica no fundo do barril a menos que ele tenha confiança. Se ele tiver
confiança, ele pode pegar e escolher.
O que estou fazendo com as mulheres é mais honesto do que qualquer um dos
outros caras estão fazendo. Se, por acaso, você conhecer alguém e se
apaixonar, alguém que você gostaria de passar muito tempo, ou o que a
mulher se adapta à sua percepção de o que você quer, todo o poder mais para
você. Eu não estou batendo nela na cabeça e arrastando-a para a rua. Você
tem que ser honesto com as pessoas, isso é tudo. E se você puder fazer isso,
você tem tudo feito. Nem todas as galinhas vão querer você. Alguns pintinhos
gostam de homens altos, e se você não estiver na sua altura ou maior que ela,
ela não vai sequer pensar em sair com você. Algumas mulheres só querem um
cara se ele é rico. Elas ainda dão seminários sobre como atrair o rico! Algumas
mulheres só gostam de homens de sua própria raça, por isso, se você está não
é judeu, branco, australiano ou qualquer outra coisa, elas não querem nada
com você.
Você pode transformá-la? Com esforço suficiente, você pode ser capaz de fazer
isso, mas por que você quer ela?
Eu tenho um amigo que só gosta de mulheres gordas feias. Isso é o que ele
gosta! Ele teve mais do que seu quinhão de ofertas de belas mulheres, mas ele
não gosta delas. O que ele acha bonito é muito diferente do que você ou eu
acharia bonito. Estou lisonjeado que existam pessoas como ele neste mundo,
porque isso significa que realmente há alguém para todos.
Quanto tempo você deve gastar com sua namorada? 7 dias por semana? 1 dia
por semana? Tudo depende do quanto você sente como se estivesse com ela.
Se você só vê-la uma vez por semana, as chances são de que você vai perdêla. Você não pode ser preguiçoso. Você colhe o que você semeia. Você tem que
saber o quanto ela quer ver você, e então dar a ela um pouco menos. Você não
pode vê-la uma vez por semana porque se você fizer isso, estará fazendo o que
qualquer outro cara faz. Uma das principais queixas de mulheres contra os
homens é a preguiça. Ele costumava fazer todos os tipos de coisas românticas
para ela e agora parou. Você tem que ser diferente dos outros caras lá fora.
Você tem que ser você. Se você não pode fodê-la mais de uma vez por
semana, deixá-la para alguém. Por que precisamos olhar fotos pornôs? Por que
nós chamamos de fotos pornôs? Eu tinha tanta pornografia no meu disco rígido
que eu tinha que obter um gravador de CD! Eu amo pornô, é um dos meus
hobbies. Eu só guardo a imagem, se eu posso ver a boceta e os seios. Se a
mulher na imagem se retirou, eu a deleto. Eu tenho que ver o pacote inteiro.
Eu costumava ter um amigo italiano que amava comer vadias gordas. Quanto
maior, melhor. Eu tinha outro amigo que adorava comer mulheres grávidas! Eu

sinto como se eu estivesse metendo o pau no rosto do pobre menino. Alguma
vez você fodeu uma mulher quando ela estava tendo o seu período? Claro que
hoje você não pode sequer pensar em fazer mais isso! As DST's são muito
mortais hoje em dia. E o que aconteceu com toda essa pornografia animal?
Chame-me louco, mas eu provavelmente nunca vou ficar na cama com uma
mulher que acaba de ser fodida por um pastor alemão. Eu vi um filme de uma
mulher chupando o pau de um cavalo. O pau do cavalo ficou sobre ela. Eu não
acho que queria beijá-la naquele dia, ou nunca novamente! E sobre o sadomasoquismo? Eu realmente não quero ver um cara cortando os mamilos da
mulher fora. Ela não faria isso por mim. Que diabos as mulheres querem,
afinal? Engraçado, essa resposta parece estar na Cosmopolitan, então eu fiz. É
tão simples. Primeiro, elas querem um homem com senso de humor. E é
engraçado porque todos os caras que eu instruí queriam aprender de mim
sobre como pegar mulheres e eles tinham um grande senso de humor. É por
isso que eu não consigo entender por que eles não estão lá fora obtendo
sucesso! Todos vocês têm obviamente um grande senso de humor, porque
vocês estão todos tão acostumados a rirem de si mesmos para serem capazes
de viver com a rejeição! Humor é o número um de uma chave para pegar a
mulher. E ser engraçado é tão fácil. Todo humor tem algum tipo de exagero
nele. É não a piada que é crua, é o exagero que é. Você deve ser capaz de rir
de qualquer coisa. Número dois? Elas querem um homem. Eles não querem
uma bicha, ok? Vamos olhar para os dias da idade das cavernas. Naqueles dias,
elas queria um homem para levá-las, para caçar-los e protegê-las. Bem,
adivinhem? Elas ainda fazem! Isso nunca vai mudar. Elas não querem ser
abusadas, e elas não querem ser fisicamente feridas. Rapazes tenham cuidado,
porque essas questões são comuns em suas mentes hoje. Observe que eu não
pergunto as mulheres o que elas gostam, e em seguida, tentar bajular ela. Eu
digo a elas o que eu gosto. E elas vão sempre dizer, "Sim, você está certo. Eu
também.” Realmente, a pior coisa que você pode dizer para uma mulher é "Eu
também". De onde eu venho, isso é chamado de pagar pau. E as mulheres não
querem um paga pau. As mulheres sentem taaanto ciúme umas das outras. Se
você é visto com um mulher bonita, você terá popularidade instantânea, com
todas as outras mulheres. Se você trouxer uma casa uma gostosa para casa só
para descobrir que ela fede na cama, use-a como wingwoman.
Outra coisa que as mulheres amam caras que são espontâneos. Então, como
eu estou conversando com elas eu digo: "Você sabe, eu tenho algo a lhe dizer.
Depois do meu último relacionamento azedar, um amigo meu me levou para
ver um vidente. Eu realmente não acredito nessa merda, mas o meu amigo
continuou a insistir para que eu fosse. E o psíquico me disse que o meu
próximo relacionamento vai ser completamente sexual, e que ao longo do
tempo, provavelmente irá se tornar um maravilhoso relacionamento. Mas eu
tenho que encontrar uma mulher que é espontânea o suficiente e que tenha a
coragem de ir em frente.
Você está indo para apreciar o resultado de lhes dizer isso, menino, deixe-me
lhe contar. Porque as intrigas não acabam. Normalmente eu vou em seguida,
adicionar, “ Mas eu sei que nós mal nos conhecemos, e eu não sei se você é o
tipo de pessoa que estaria interessada em algo assim. “As pessoas geralmente
respondem bem aos desafios, e as mulheres são pessoas.

Eu tenho um amigo que casou com uma mulher linda, que eu considero ser
uma HB 9. Você não vai me ouvir dizer isso, muito freqüentemente, mas ela era
muito atraente. Cabelo loiro, olhos azuis, rosto bonito, corpo lindo, ela era
QUENTE! Enfim, depois de terem sido casados por um
tempo, eles obviamente começaram a se afastar, e eu sabia disso porque ela
começou a passar mais e mais tempo com alguns dos seus amigos e falar sobre
divórcio. Então eu disse ao meu amigo que esperasse porque ela pediria o
divórcio muito em breve. Ele disse: "O que você está falando?" E Eu disse,
"Ouça. Ela está saindo com todas essas mulheres solteiras. "Veja, as mulheres
não desejam coisas boas a acontecer com outras mulheres.
Os homens são o oposto. Se eu apresentar uma mulher para um amigo meu e
ele obtém resultado, me sinto bem! Eu me sinto como um pai que apenas
ajudou seu filho. As mulheres são como gatos. "Ela tem um “Cara... Eu quero
aquele homem! "" Eu sou divorciada e infeliz assim que eu quero que ela
seja divorciada e infeliz! "As meninas estão quase sempre competindo umas
com as outras, e você não precisa ser um psiquiatra para ver isso.
Muitos de vocês dizem que você nunca deve elogiar a beleza de uma mulher.
Que estúpido! Porque se você não contar a ela que você a achou atraente você
está mentindo. Eu não minto. Eu não lhes digo tudo, eu posso lhes esconder as
coisas, mas nunca minto a elas.
Ela sabe que você quer comer ela. E você quer que ela saiba disso desde o
início. Ela sabe por que você está conversando com ela. As mulheres costumam
dizer: "Os homens só estão interessados em uma coisa! "Às vezes eu vou
responder:" Sim, na maioria das vezes! "E ela vai perguntar: "Quais são as
outras coisas?" A minha resposta? "Trepar com você e sua amiga!
Agora, a maioria de vocês estão rindo, e provavelmente você não teria a
coragem de dizer algo assim. Mas vou te dizer, as mulheres não querem um
cara tímido. Eles não. Se elas quisessem, você não teria comprado o meu livro.
Elas querem um homem que possa cuidar e protegê-las. Nós nascemos para
saber disso. Você deve ver o que posso fazer para a secretária dos meus
amigos. Na verdade, há uma em especial que realmente mexe comigo. Ela tem
peitos deliciosos, menina italiana simpática, bonita. Então eu vou olhar para ela
com um enorme sorriso no rosto. Ela vai falar, "Por que você está sorrindo?”Eu
digo: "Eu sou acabando de comer você com os olhos... Pode esperar um
minuto? “Você deveria vê-la ficando vermelha quando você fala algo desse tipo.
Eu digo coisas para ela o tempo todo. Então quando ela estava ficando
vermelha, minha esposa entrou, então eu disse: "Querida, essa é aquela que
eu te falei, aquela que sempre passa por mim e não diz nada".
Eu digo pra ela: "Se eu pudesse convencer a minha mulher, eu gostaria que
vocês duas trepassem juntas."
Esse é o tipo de coisa eu digo para as mulheres. Eu digo a verdade e eu estou
implacável sobre a verdade. As pessoas sabem exatamente o que estou
pensando. Meus amigos estão sempre me perguntando: "O que você faz para
minhas secretárias? Sempre que você aparece, ela fica mais produtiva o dia
inteiro! "Às vezes, as mulheres vão", mas David, você está casado! Eu digo que,
você não acha que eu posso lidar com duas mulheres? “Há três caras que as
mulheres querem transar em primeiro lugar. Milionários,
estrelas do rock, e atores. E todos eles têm uma coisa em

muito comum ... muito dinheiro. Você poderia ser um milionário que é nada
mais do que um estúpido, feio, desonesto, bêbado, abusivo, infiel, broxa,
doente de merda que não tem absolutamente nenhum senso de humor e ainda
pegar milhares de mulheres. O resto de nós pega as sobras. A boa notícia é
que não há muitos milionários, estrelas do rock, e atores. A maioria dos
homens se ferrou se houvessem. Este desejo de dinheiro resulta de uma
necessidade natural de proteção e segurança. Nesta cultura, tendemos a
equacionar e segurança com o dinheiro em vez de derivar os sentimentos de
nossas habilidades. Esquecemos que não é o dinheiro que faz girar o mundo.
Se você tem uma filha, você provavelmente quer que ela acabe com alguém
que possa cuidar dela e mantê-la segura financeiramente. Nunca leu um
romance? Todas as mulheres têm uma fantasia em suas
mentes sobre o tipo de homem que elas querem estar. A maior parte dessas
fantasias não acontece. Basta começar
fazendo coisas românticas para ela de vez em quando. Vá à loja de 1,99 e de
um chaveiro de urso de pelúcia, por
exemplo. Dê a ela e diga que você precisou comprar isso pois lembrou dela
quando o viu. Mulheres gostam de ouvir: "Eu estava pensando em você." Todas
querem um homem forte, alguém que sabe o que quer. Você pode ter o que
você sempre quis em uma mulher, mas você tem que ser forte, e você precisa
parar de ser tão pessimista, faça o que você quiser. Você não pode se
preocupar com o que pensam.
Isto é tão importante. Não tem nada a ver com ser um imbecil. Tem a ver com
fazer o que quiser. A maioria dos homens não tem idéia de quanto eles
escondem seu verdadeiro "eu" das mulheres. Eles não dizem o que realmente
está em sua mente, e eles acabam comportando-se estupidamente em torno
das mulheres para compensar isso. Eles ficam levando chifres e olhando as
mulheres ao invés de falar com elas.
As mulheres queixam-se todo o tempo que os homens não podem ser
honestos, eles não pode se comunicar, e eles não são românticos o suficiente.
Quando eu morei no Texas, eu fui a um psiquiatra por dois anos, porque todo o
tempo, eu não conseguia entender por que todas essas mulheres queriam
casar comigo. No Texas, os homens estão lá fora, fazendo idiotices, e as
mulheres de lá estão sedentas de romance. Esses caras preferem comer a sua
carne, beber um copo de cerveja e peidar a noite inteira. Não eu. Eu prefiro
estar com uma bela mulher.
As mulheres podem sentir o cheiro quando você está fodendo alguém. Eu não
sei como eles sabem, mas sabem sempre. E isso é ok, porque as mulheres são
boas em negar. E eu sempre digo a elas que estou transando com outras
mulheres. Elas nunca acreditam no que você diz que de qualquer maneira.
Mesmo que elas não as acreditem sempre apreciarão a honestidade.
Vá assistir alguns filmes de romance. É uma pena,é tortura, mas o faça de
qualquer maneira! Eles vão ensinar muito sobre as mulheres e romance.
Algo vai aparecer e você terá uma nova percepção sobre as mulheres. Minha
esposa não entende porque eu gostava de assistir Star Trek. Eu amo Star Trek.
Eu posso observar o Three Stooges e me divertir, mas as mulheres não gostam
dos Three Stooges. Não é coisa delas. Confira alguns filmes de romance, veja
uma novela, leia um livro de romance ou dois. Será uma tremenda ajuda. Estes

livros são escritos de mulheres para mulheres. Isso vai ensiná-lo sobre a ilusão,
o filme romântico que as mulheres querem que você atue para elas. Elas não
estão procurando o livro porque ele já está instalado em suas mentes. O que
elas precisam é de um ator.
Vou deixá-lo com algumas palavras de despedida e alguns conselhos. Quando
você foder com chances de trepar com uma mulher, foi porque você não seguiu
as 2 primeiras regras.
O mais importante é remover todas as mensagens de texto e e-mails
românticos, e mensagens do facebook para os nerds. Quero dizer quantas
vezes você realmente transou com ela após ter mandado mensagens de texto
ou facebook românticos??
Diga a verdade, eu acho que seria uma verdadeira vergonha você estar usando
um computador para se comunicar com mulheres, com esse olhar maravilhoso,
mulheres com um bom.

Por que a maioria dos sistemas de encontro são programados para
falhar.
Você pode perguntar a qualquer um do time davidxdating.com e eles iram dizer
a mesma coisa. Quase todos os meus clientes com quem eu tenho falado no
telefone, já compraram outros sistemas de namoro,e pagaram muito por isso. E
a maioria eu acredito que , pessoalmente, foram criados para falhar. Por que
você pode pedir? Há muito dinheiro na conta dos alunos que vão ate eles para
serem treinados, e fazer novos estudantes. Não precisa ter um grau de
matemática para perceber, que eles apenas querem mante-los voltando. Como
um casino mantém o cliente. Jogar!!!
Muitos desses sistemas são baseados em desonestidade, manipulação. Se você
realmente quer ver como esses porras desses caras são, veja os programas de
tv como chave. Eu só adicionei essa ultima parte para você ter um certo grau
de concurso de primeira.
Eu quero que seus amigos te vejam como um modelo de perfeição e te
perguntem como você fez isso. Então você pode lhes dizer sobre mim,se quiser.
Esse e o único tipo de publicidade que eu já fiz, e gosto.
Você vai perceber que eu escrevo do fundo, nos não queremos diplomar os
alunos para a vida, eu sei que isto é apenas palavras e as ações falam mais alto
que as palavras, você pode ate pensar que eu sou um desses gurus, que
sempre vão querem você por perto, para que voltem outra vez. ( aqui ele fala,
que você pode pensar que ele faz os sistemas dele para falhar.) Isto não é
verdade. Eu posso provar, tudo que você precisa esta nesse livro e você não
precisa de cursos avançados, irei no seu endereço ajudar você com seus
problemas individuais, e interiorizar os conceitos mais rápido se você precisar.
Com meus programas de treinamento individual.
Você pode precisar de uma consulta apenas para ajudar você a ser mais
honesto e aberto com as mulheres, cheque meu website para mais

informações. Eu posso no futuro fazer um programa para estudantes
avançados, vou chamá-lo de gestão harém, mas primeiro você precisa ser pósgraduado para avançar.
Eu cheguei a um ponto em minha vida que eu não preciso do seu negocio, eu
valorizo isso e mostro a qualquer um como eu faço. Eu realmente gosto de ler
historias de sucesso da minha caminhada de 30 anos de ensino, eu tenho 2
historias de fracasso confirmado, considerando que eu falhei dezenas de
milhares de vezes, com homens e mulheres, eu mantenho meus recordes.
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