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NOTICIAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS 

 

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte dessa publicação pode ser reproduzida ou 

transmitida por qualquer meio, eletrônico ou mecânico. 

Qualquer uso não-autorizado, compartilhamento, distribuição ou reprodução de partes citadas 

aqui é estritamente proibida. 

Você pode e é estimulado, entretanto, a distribuir gratuitamente esse documento de maneira 

completa, 

sem nenhuma mudança ou edição, ou imprimir o seu conteúdo desde que os links sejam mantidos 

intactos, e créditos próprios e atribuições são inclusas. 

  

NOTICIAMENTO LEGAL 

 

O autor publicou esse livro como um conjunto de opiniões pessoais.  

Enquanto foram feitas tentativas para verificar a veracidade e confiança das informações providas 

nessa publicação, o autor e o  Attraction Institute não assumem nenhuma responsabilidade por 

erros, omissões, ou informação contraditória nesse documento.  

O autor e o Attraction Institute não se responsabilizam por qualquer perdas ou danos quaisquer. 

Incluindo mas não se limitando a perdas pessoais ou profissionais. 

A informação contida nesse documento não é feita como conselho, legal, medicinal, terapeutico ou 

qualquer outro fim, é provido apenas com fins educacionais. Você é altamente encorajado a buscar 

conselhos de um profissional competente quando necessário. 

O leitor desse livro assume toda a responsabilidade e funcionamento do uso desses materiais e 

informação. 

Propriedade Limitada de Attraction Institute, o autor e www.seductioncommunitysucks.com não 

assumem qualquer responsabilidade ou garantia qualquer em nome do leitor desses materiais.  

 

NOTICIAMENTO ADICIONAL E RETRATAÇÃO 

 

Não há garantias, promessas ou sugestões de que quaisquer resultados serão alcançados, se 

insinuados ou declarados. Resultados individuais podem variar daqueles alcançados pelo autor. 

Empregados do Attraction Institute, membros e ex-alunos. 

Todo esse conteúdo é provido em uma base “faça a seu próprio risco.” 
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1.  OBRIGADO. 

 

 Primeiramente, eu gostaria de dizer obrigado aos pioneiros da comunidade de sedução. 

 

 Sem os seus anos e anos de trabalho duro, pesquisando teorias, testando-as, levando foras, 

repetitivamente, essas idéias recém-adquiridas não seriam possíveis. 

 

 Um grande obrigado também para todos os neurocientistas. 

 

 Também obrigado aos mestres espirituais. Esses caras bateram muitos pregos na cabeça há 

3000 anos atrás, e nós estamos apenas descobrindo a profundidade e o poder disso quando 

aplicado quanto à crescimento como Homem.  

 

 Eu também gostaria de apontar que a informação que está contida nesse livro estava 

disponível por milhares de anos.  

 

 É só que até agora, ninguém estava ciente de como isso era aplicado para atração, sedução, 

ou virar um homem de verdade que é um verdadeiro mestre de relação entre o masculino e 

feminino. 

 

 Ao enfatizar que a comunidade de sedução “é uma droga”, eu não estou  sugerindo que os 

homens na comunidade de sedução, os quais a frequentam para obter conselhos sobre como ter 

sucesso com as mulheres, são fracassados. 

 

 Ao invés disso, eu uso o título, e os capítulos subsequentes nesse livro, para ilustrar que o 

conselho que esses homens recebem dos “Gurus” da comunidade de sedução quase sempre os 

muda bruscamente, e os leva a seguir estrada abaixo o caminho de sempre fingir ser o tipo de 

homem que tem sucesso com as mulheres... 

 

 Ao invés de um dia tornar-se um. 
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2.  COMO LER ESSE LIVRO. 

 

 

Eu quero que você pense nos maiores sticking points que você está enfrentando no seu tão-

chamado “jogo”.  

 

Eles podem estar centrados ao redor do não saber o que dizer para as mulheres, querer 

melhorar em uma velocidade maior ou querer acalmar os nervos quando você se aproximar de 

uma mulher.  

 

Ou todos os citados acima. 

 

Enquanto você estiver lendo esse livro, mantenha-os na frente da sua mente.  

 

Continue se perguntando: como esse livro pode me ajudar a resolver meus problemas?  

 

Eu tenho certeza que você já ouviu várias teorias sobre como você pode ficar melhor com 

as mulheres.  

 

O que eu vou te mostrar aqui, entretanto, não é como superá-los fazendo você derrubar 

seus sticking points.  

 

Eu vou te mostrar como fazer eles não importarem mais.  

 

Porquê não é o garfo que entorta, Neo – apenas você mesmo ;) 
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3.  DOBRE SUA TAXA DE MELHORA (UM PRÓLOGO POR STEVEN). 

 

"A taxa de melhoria do meu jogo está frustrantemente devagar”, disse Bob através da mesa. 

 

Nós estávamos sentados em uma quieta lanchonete de Sydney. Essa era a primeira vez que 

eu e Bob nos falamos, mas eu ouvi ele dizer essas palavras muitas vezes antes. 

 

"Não me leve a mal”, ele continuou. “Eu estou ficando muito melhor do que eu era antes. Os 

dias de ser um cara bonzinho e sofredor se foram.”  

 

“Atualmente, eu consigo pegar um telefone de uma garota aqui e ali...”  

 

“As vezes esse número vai hookar, mas as vezes não. Eu consigo marcar um encontro aqui, 

outro ali. Mas meu jogo ainda não me parece...”, Bob parou, procurando pela palavra certa. 

 

“Ele não me parece …”, seus olhos viajaram para cima, como se estivesse procurando pela 

resposta certa no teto.  

 

“… Bom. Meu jogo não me parece bom.” 

 

Foi interessante notar como a terminologia da comunidade saiu da língua de Bob com 

facilidade. A linguagem é uma grande janela na vida de uma pessoa, e parecia que para Bob, as 

mulheres ainda eram muitas coisas a serem “sargeadas” e “hookadas”.  

 

Não é culpa dele, na verdade. É algo que foi mostrado para ele como parte “Do” caminho 

para ficar melhor com as mulheres.  

 

Ele parou, exalou e continuou. 

 

“Muitas vezes, eu sinto como se eu precisasse “ejetar” de uma interação com uma nota alta... 

antes que eu estrague alguma coisa e ela perca o interesse em mim. “ 

 

“E apesar do meu progresso, as vezes eu fico preso sem saber o que dizer.  As vezes as coisas 

ainda ficam desconfortáveis...” 
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“E vamos encarar, eu não consigo pegar boa parte das mulheres que eu aproximo com a 

intenção de seduzir. Sabe, o que eu realmente quero seria uma garota hookada em todas as 

palavras que eu digo -”  

 

“Bob, pare”, eu o interrompi. “Você está no lugar errado. Eu não posso te ajudar.” 

 

Ele piscou. Ele piscou denovo. Nós dividimos um momento de silêncio. Ele estava 

vasculhando meus olhos, tentando descobrir se eu estava brincando ou não. 

 

Quando ele viu que eu esta falando sério, ele continuou: 

 

“Mas eu achei que a AI era totalmente sobre ajudar caras que não são mais totais iniciantes 

para alcançar o próximo nível com mulheres?” ele olhou para mim, confuso.  

 

“É mais ou menos. Mas em boa parte não é.” Eu parei, permitindo que minhas palavras 

fossem absorvidas. 

 

“Bob, se você veio aqui esperando aprender coisas mais inteligentes que você pode dizer 

para as mulheres, você está em lugar errado.” 

 

“Se você veio aqui para aprender alguns truques sobre como manter a atenção das mulheres, 

você também está no lugar errado.” 

 

“Tecnicamente falando, você está em um lugar errado mesmo se você está interessada em 

melhorar o seu “jogo”. Desculpe.” 

 

“Existe algum 'MAS' nesse assunto?”, ele questionou. 

 

Eu sorri. Como a maioria dos caras na comunidade, ele era esperto. “Pode ter. Depende se 

você decidir se esse 'MAS' é certo para você.” 

 

“Bom, nós temos um tempo, então me diga. Eu quero saber.”  

 

“OK,” 
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Eu pausei, reunindo meus pensamentos. 

 

“Todos esses problemas que você acabou de me dizer são sintomas de uma causa mais 

profunda, que ninguém te falou antes. Até agora.” 

 

“E você veio para o AI por que esses sintomas estão lhe incomodando. Esse é o motivo pelo 

qual todos vem.” 

   

“Mas o que não te disseram  é que ao se focar nos sintomas, você está perdendo 99% da 

coisa.” 

 

“Sabe, você pode se tornar mais bem-sucedido com as mulheres, em algum nível, apenas 

tratando os sintomas. Há conteúdos o bastante nas comunidades de sedução na internet que 

permitem que você faça isso.”  

 

“A questão, é que só tratar os sintomas deixam as causas reais ocultas debaixo da superfície, 

e continuam a sufocar o seu sucesso a longo prazo.” 

 

“Demonstrar as qualidades de alguém que tem sucesso com as mulheres – como a 

comunidade de sedução ensina – faz você melhor em uma coisa: demonstrar qualidade de alguém 

que tem sucesso com mulheres.” 

 

“Se você quiser realmente se TORNAR o tipo de cara que tem sucesso com mulheres, por 

dentro e por fora, você tem que olhar abaixo da superfície do “jogo”. Você tem que se comunicar 

com as mulheres do fundo do seu coração.” 

 

“Peraí”, ele desafiou. “Por um acaso ter um jogo externo forte não melhoraria minha auto 

imagem, criaria crenças positivas, e no fim melhorar meu jogo interno?“ 

 

“Boa pergunta. Você vai ver que não é esse o caso quando terminarmos de conversar hoje. 

Eu prometo.”  

 

“Mas primeiro, nós precisamos ficar curiosos sobre as razões que estamos nessa jornada em 

primeiro lugar. Então, por que você está tentando se tornar melhor com as mulheres, Bob?” 
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Bob se mexeu na sua cadeira e mirou seus olhos no teto mais uma vez. 

 

Houve uma pausa enquanto ele se imergia em pensamentos. 

 

“Você está notando um desejo dentro de si de conter sua resposta antes de você dizer as 

palavras?”, Eu interrompi. 

 

Ele lançou seus olhos sobre mim e sorriu desconfortavelmente - “Sim.”  

 

“Como isso faz você se sentir?”, eu perguntei. 

 

“Parece... mais seguro dessa forma. É como se uma parte de mim não quer divulgar a razão 

de verdade. Talvez eu nem queira pensar na razão de verdade para mim mesmo. Eu quero me 

esculpir em algo mais... aceitável.” 

 

“Então, você tentou analisar logicamente a situação e me dar uma resposta que você achou 

que eu gostaria de ouvir?” 

 

“Isso é tão ruim assim?”, Bob parecia preocupado. 

 

“Não exatamente. Todos nós fazemos isso. Mas se você tivesse me dito o que eu gostaria de 

ouvir, você estaria sendo você mesmo nesse momento? Eu chegaria até o verdadeiro você?” 

 

“Acho que não.” 

 

“E se o verdadeiro você não estivesse presente nessa conversa, nós conseguiríamos mudar 

algo sobre o verdadeiro você durante essa seção?” 

 

“Eu entendi sua questão.” 

 

“Agora, você já sentiu a necessidade de fazer o mesmo quando estiver com as mulheres?” 

 

“Sim, as vezes. Na verdade, sim – várias vezes. Eu tendo a pensar e adivinhar o que dizer, 

então o que fazer depois, como criar atração-”  
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“Chega. Muito Bom. Você acha que as mulheres vão estar em contato com o verdadeiro você 

quando você for pego fazendo tudo isso?” 

 

“Heh. Eu suponho que não.” 

 

“Agora, desculpe por interrompê-lo, mas eu estou interessado em algo que você disse antes 

e eu gostaria de explorar mais por um momento. Por que você está tentando criar atração nas 

mulheres?” 

 

“Ummm…” 

 

“Motivos de verdade, Bob. Não a história que você criou para você e para os outros.” 

 

“Eu acho que é porque eu me sentiria que se eu pegasse a garota, a vida seria melhor, e eu 

poderia finalmente sentar e relaxar.” 

 

“Você acha que há uma chance de você não estar pegando a garota porque você acha que a 

vida não está tão boa o quanto seria com ela?” 

 

“Sim, mas com certeza ter as mulheres vai melhorar a qualidade da minha vida. Você está 

sugerindo que eu perca toda a motivação para ficar melhor e gostar de ter sucesso moderado com 

as mulheres e a vida em geral?” 

 

“Eu estou sugerindo que você está tendo progresso moderado por causa das razões que 

você não está feliz com o sucesso moderado.” 

 

Houve outro momento de silêncio. Um mais extenso. Nós estávamos ficando sem muito 

tempo, então eu decidi deixar Bob com algumas coisas que ele poderia pensar após nós partirmos.  

 

Então eu continuei. 

 

“Você pode ter ouvido muito sobre demonstrar qualidades de um cara que não está preso 

ao resultado.” 

 

“Mas agora, se você sente que uma mulher bonita é algo que você deva “pegar” para te 
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completar, você não vai ficar preso ao resultado antes mesmo de falar com ela?” 

 

“Ou você está preso ao resultando antes mesmo de abrir seus olhos de manhã?”  

 

“Esse apego ao resultado é uma substituição de uma falta de amor por si mesmo por um 

pouco de amor do mundo de fora.” 

 

“E já que você não pode simplesmente caminhar até ela e dizer, “Ei, você me parece alguém 

que vai me fazer satisfeito”, qualquer coisa e tudo que você disser a partir do momento que você 

abrir sua boca vão faltar com autenticidade. E o 'jogo' começa.” 

 

“Justamente como aconteceu alguns minutos atrás – quando você foi tentado a me contar 

uma história que você pensou que eu gostaria de ouvir – ao invés de compartilhar a sua 

experiência do seu interior.” 

 

“Quando você está se aproximando das mulheres com o jogo, ao invés de ser você mesmo, 

você vai vir de uma posição cheia de coragem? Você pode ser inabalável e profundo... sabendo que 

nada que ela possa dizer ou fazer pode abalar o seu senso de identidade?” 

 

“Provavelmente não.” Bob estava em pensamentos de novo. 

 

“Aqui é aonde a comunidade de sedução surge. Ela vai te ensinar como a “jogar” e 

“demonstrar atributos” de um cara que não é apegado ao resultado. Quem esta lá para dar a ela 

um presente como uma oferta de elogio sincero, como a não agir tão afiadamente, e assim vai.” 

 

“Você pode resolver isso fazendo aproximações incontáveis até que esse ato seja mais ou 

menos de segunda natureza e você pode até fingir se sentir bem, mas em um nível mais a fundo, 

interiormente chame  de nível “enérgico” - você não estará enganando ninguém.” 

 

“Claro, você pode fingir ser alguém que você não é – como muitas pessoas fazem nesse 

mundo.” 

 

“Mas as mulheres – e as pessoas em geral – que você for atrair para si mesmo vai ser as 

pessoas que são do mesmo pensamento – buscando por alguém que os complete. “ 

“Isso vai fazer duráveis, profundos, encontros sexuais apaixonados e relações onde as  
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pessoas crescem juntas? Ou vai fazer relações de co-dependência?” 

 

“Carisma verdadeiro, força, confiança, e autenticidade – o tipo que você sente de poucas 

pessoas nesse mundo – resultam de verdadeira fidelidade a seus princípios, a suas raízes, a sua 

natureza essencial.” 

 

“E isso não é algo que você consegue tratando os sintomas.” 

 

“E aqui é a ajuda que os caras da AI fornecem. Ajudar a você evoluir no seu último nível – 

assim seus sintomas na superfície nem chegam a ser registrados no radar de sua realidade diária.” 

 

“Não é para todo mundo, e nem todo mundo está pronto para seguir nesse caminho. Mas se 

você acha que está pronto, então eu adoraria te ajudar você a fazer progresso rápido durante essa 

jornada. Pode não parecer uma jornada fácil, mas muitos caras acham ela rápida e fácil.” 

 

“Porque ao invés de ficar perdendo tempo com vários sintomas externos, você pode 

alcançar o núcleo verdadeiro e acabar com eles de uma vez por todos.“ 

 

Eu tomei outro momento para escolher meus pensamentos. 

 

“A maioria dos caras descobre a comunidade de sedução porque um sintoma está os 

incomodando. Eles lêem algum conselho e põem uma solução Band-aid no topo dela. Mas, é claro, a 

causa nunca realmente foi embora. O que significa que outro sintoma salta, ou o sintoma antigo 

volta a aparecer.”  

 

“É ai que os caras fazem mais pesquisa da Internet e acham o jogo interno. É nesse ponto 

que eles geralmente descobrem a AI.”  

 

“A questão é que, a maioria deles, sem nem citar que eles querem resolver seus problemas 

internos, ainda estão procurando por soluções band-aid.” 

 

“E a primeira coisa que LoGun e eu vamos te dizer é que se você ainda estiver interessado 

em outro alívio de sintoma, nós não podemos lhe ajudar. Não é o que fazemos.” 

 

“É por isso que no início eu disse que você estava no lugar errado. Os problemas que você  
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mencionou no começo eram, se eu lembro bem, mulheres perderem interesse em você, a 

taxa de melhoria do seu jogo é mais baixa do que você esperava e você ainda fica sem saber o que 

dizer.” 

 

“Eles são todos sintomas, Bob, e eles podem parecer como um elefante no meio da sala e 

assim difíceis de ignorar, mas ao se focar neles você está fazendo sua jornada para o sucesso muito 

mais longa, frustrante e insatisfatória.“ 

 

“Isso faz sentido?” 

 

“Sim”, ele estava ponderando. 

 

“Então aqui está a ironia. Muitos caras decidem olhar para os sintomas, e continuar olhando 

para os sintomas, porque para eles parece que olhar mais a fundo é uma jornada que é 

desnecessária, longa e difícil.” 

 

“Para eles, o sucesso com as mulheres parece estar muito próximo, e eles acham que se 

apenas resolverem “essa última coisa”, eles vão viver uma vida de abundância sexual, ser um cara 

legal e ser aceito por todos, e nunca mais pensar sobre sedução de novo.  

 

“O problema é, claro, que logo que você resolve um sintoma, outro surge. E assim, o remédio 

prescrito pelos gurus da comunidade de sedução é sair 3 ou 4 noites por semana e praticar, 

praticar, praticar.” 

 

“A maioria dos caras, claro, não tem a dedicação ou tempo para fazer isso, então eles saem 1 

ou 2 vezes por semana. Nessa taxa, leva a eles 3 ou 4 anos para cobrir todos os sintomas deles.” 

 

“Então a escolha é sua, Bob. Você esteve na comunidade de sedução por um ano ou mais?” 

 

“Apenas um pouco mais de um ano”, Bob respondeu. 

 

“Então você pode ter outros 2 ou 3 anos sobrando até que cubra todos os seus sintomas. E 

ainda assim você vai ser o mesmo cara aí dentro.” 

 

“Você só vai reprimi-lo o bastante para que então, boa parte das vezes, ele não se mostre.” 
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“Ou você pode aceitar uma viagem para o seu interior e radiar um poder de seu núcleo para 

fora, e assim as coisas no mundo aí fora se resolvem por si próprias.” 

 

“É uma escolha sua, e para sempre será.” 



Attraction Institute Traduzido por Leir

MODAS INCOMUNS NA COMUNIDADE DE SEDUÇÃO
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4.  MODAS INCOMUNS NA COMUNIDADE DE SEDUÇÃO. 

 

Você quer saber um segredo? 

 

Que pena. 

 

Não, desculpe. Eu ainda não gosto de você o bastante. É... Hmmm...  

 

Não. 

 

Ah... Ok. Eu vou te contar. Apenas porque se eu não fizesse, esse seria o livro mais curto da 

história. Não porque eu gosto de você :-)  

 

Enquanto você está sentado diante da tela do seu computador, em casa, ou no escritório, não 

importa aonde você está, agora está ocorrendo uma mudança na comunidade de sedução. 

 

Esteve se formando por um tempo agora mas cada vez mais e mais pessoas estão 

percebendo algo inteligente: 

 

Se focar na sedução não é a melhor forma de ficar melhor na sedução. 

 

A comunidade de sedução esteve passando por várias outras ondas maiores na sua curta 

história. E ao ler isso, você está sentando na vanguarda da próxima onda maior.  

 

E você está prestes a aprender alguns jeitos de resolver seus problemas que vão te botar tão 

mais adiante do grupo que os outros caras vão estar TE pedindo conselhos sobre como lidar como 

esses problemas.  

 

Então aí vamos nós... 

 

No começo os pioneiros da comunidade de sedução focaram-se em notar qual era o 

comportamento dos caras que eram bons e naturalmente hábeis com as mulheres. 

 

Então eles procederam a imitar esses caras. Ou, no linguajar da comunidade de sedução - 
“demonstrar qualidades” desses caras.  
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Como resultado, esses pioneiros começaram a desenvolver rotinas, linhas e métodos. E eles 

começaram a ver resultados! As mulheres estavam respondendo! 

 

A habilidade deles de decifrar e manipular a estrutura social, e o conhecimento deles de 

psicologia evolucionária estava próxima ao zero.  

 

Os homens partiram de não ter idéia sobre como pegar as mulheres que eles sempre 

quiseram para um ponto onde tinham baldes de informações à sua disposição. 

 

Após meses e meses de memorização de rotinas, métodos e técnicas, os caras eram capazes 

de aplicá-las em algumas das mulheres mais gostosas do planeta.  

 

O armamento foi desenvolvido a um tamanho nível que eles tinham técnicas para combater 

em qualquer possível cenário. E se eles não conseguissem, haviam fóruns com caras para passar as 

respostas que eles leram em outros DVDs ou e-books. 

 

Todos achavam que não poderia ficar melhor. 

 

Então veio a próxima geração de material da comunidade de sedução.  

 

Era o jogo interno e jogo natural. Os caras começaram a se distanciar da confiança em 

memorizar rotinas, e se focaram mais nos pensamentos (mindsets). 

 

Eles começaram a explorar o que fizeram as rotinas ficarem tão poderosas e usaram 

hipinose e PNL para desenvolver crenças fortalecedoras. 

 

Através de meses e meses de treinamento especializado, esses caras aprenderam como 

suprimir a ansiedade e estado emocional deles, então as técnicas de jogo externo deles tinham 

muito mais facilidade de fluir sem esforço e consistentemente.  

 

Todos achavam que não poderia ficar melhor. 

 

O que estou prestes a te dizer, agora, é uma pequena olhada num material que teve origens 

fora da comunidade de sedução.  
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Ainda assim, sua habilidade de melhorar a capacidade de um homem em atrair e seduzir foi 

provada sua veracidade. 

 

E enquanto esse material leva todas as teorias da comunidade de sedução à questionamento, 

isso também as faz totalmente obsoletas.  

 

Não é sobre achar um caminho para tentar e consertar um problema toda vez que um 

aparecer.   

 

Não é sobre achar um caminho para contornar o problema ou se esconder dele. 

 

É sobre dissolver a própria raiz do problema, para que isso nunca mais seja parte do seu 

mundo de novo.  

 

Agora, alguns caras me perguntam nessa parte - “Você está dizendo que esses outros jeitos 

não funcionam?”  

 

Pelo contrário. Há muitas histórias de sucesso por aí que provam que elas podem funcionar.  

 

Mas o que eu vou te mostrar é um novo caminho que pode te levar por essa jornada pela 

metade do caminho e com um quarto do esforço dessas outras filosofias.  

 

O que é mais importante, (para mim e para os caras que abraçaram essa causa, até agora) é 

que o sucesso com as mulheres que conseguimos vem de um lugar de profunda autenticidade e 

crescimento.  

 

Com certeza todos nós queremos ter mais sexo, encontros quentes, namoradas bonitas e 

por aí vai. 

 

Mas por baixo disso, há algo mais. É verdadeiramente conseguir isso PORQUE você é um 

homem melhor, não porque você quer conseguir tudo isso esperando que isso te faça um homem 

melhor. 

 

É sobre falar a real para as mulheres, e seduzi-las a partir de um ponto de amor – as 

oferecendo um presente de sua sedução.  
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É sobre virar homens de verdade, de poder e intenção em um mundo de garotos rudes e 

perdidos procurando um lugar para enfiar seus birrinhos para que então sintam-se 

temporariamente melhor consigo mesmos. 

 

É para homens que querem mais sexo, mas não medem seu senso de identidade pela sua 

habilidade de conseguir sexo.  

 

A propósito – sim, eu acabei de dizer “birrinhos”. Conforme-se ;)  

 

Então, como você pode ver, esse conteúdo não é para todo mundo. Mas se você sente que 

isso é o que você precisa, eu adoraria que você ficasse.  

 

Agora, eu estou prestes a desbancar muitos mitos da comunidade de sedução sobre 

abertura, qualificação, provocação, tensão sexual, rapport, liderança, escalação, e fechamento... 

 

E então eu vou desbancar os mitos de ansiedade de aproximação, confiança, e o que 

realmente significa ser necessitado.  

 

No fim, eu espero que isso ajude você a passar mais tempo olhando os peitinhos dela 

pulando pra cima e pra baixo no seu colo.  

 

E menos preso atrás de uma tela de computador, pedindo conselho nos fóruns, assistindo 

séries de DVD sobre decodificar a matrix social e então sair para “jogar” com as mulheres.  

 

A melhor coisa sobre isso é que enquanto você e eu vamos nessa jornada, nós não iremos 

tentar encontrar soluções para a miríade de problemas na superfície.   

 

Nós vamos achar a raiz base que todos eles tem, e cortar isso, para que assim os problemas 

da superfície simplesmente desapareçam.  

 

Finalmente, nós não vamos aprender mais técnicas individuais para ficar melhor com as 

mulheres. Nós vamos dar uma olhada em o que está acontecendo na raiz deles, então você não 

precisa lembrar nenhuma delas.  

 

Elas vão apenas acontecer naturalmente com as mulheres. 
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Pense sobre isso – um cara que nasceu como natural não tem que aprender todas essas 

técnicas – ele simplesmente as faz naturalmente (irônico, não acha?). 

 

Elas são um produto da maneira que ele interage com o mundo dele na sua profundidade, 

então aprender essas coisas também se torna desnecessário.  

 

Isso não vai ser nenhum desses manuais de “como fazer” onde eu encho sua cabeça de 

informação sobre os próximos 9 capítulos.  

 

Ao invés, eu vou destruir os mitos que evitam você de ser totalmente calmo enquanto 

caminhar em direção a garota dos seus sonhos.  

 

E os mitos que previnem você de gerar aura sexual incontrolável, antes de você disser 

qualquer coisa para ela.  

 

De qualquer forma, chega de provocar. Vamos nessa ;)  



Attraction Institute Traduzido por Leir

COMO VIRAR O HOMEM DOS SONHOS DELA 
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5.  COMO VIRAR O HOMEM DOS SONHOS DELA (E PORQUÊ OS CONSELHOS 

DA COMUNIDADE DE SEDUÇÃO ARRUÍNAM SUAS CHANCES ANTES MESMO DE 

VOCÊ ABRIR SUA BOCA). 

 

 

Vamos começar essa festa com um dos meus favoritos.  

 

É provavelmente o truque nº 1 que a comunidade de sedução está usando para te manter 

nos fóruns deles, comprar os DVDs deles, ir aos workshops deles, e não ter o sucesso que você 

achou que teria até agora: 

 

Se tornar o Homem dos sonhos dela... 

 

Esse é um dos paradoxos mais óbvios que eu já vi e ainda assim nunca é discutido na 

comunidade. 

 

Segundo a comunidade de sedução, o caminho para se tornar o Homem dos sonhos dela é 

se mudar para se encaixar nos padrões dela.  

 

Você precisa parar de viver a sua vida por si mesmo e mudar o jeito que você faz tudo, 

apenas assim ela vai te fazer a honra de passar o tempo com você, embora você ainda precisa ser o 

prêmio. 

 

Ah, e lembre de não ser necessitado também...  

 

Consegue ver o paradoxo aqui? Não demonstre atributos de um cara que precisa da 

aprovação dela, ainda assim tenha certeza que você faz coisas que ela aprova. 

 

Como você pode ser o prêmio enquanto você está mudando o jeito que você vive a sua vida 

com esperanças de que ela fique atraída por você?  

 

Como você pode ser não necessitado enquanto você está precisando dela para o seu senso 

de satisfação?  

 

Eu não estou dizendo que mudar o jeito que você faz as coisas não vai te trazer resultados.  
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Tentar ser o cara que ela está interessado pode mesmo te trazer resultados.  

 

De fato, pode realmente melhorar o seu sucesso com as mulheres consideravelmente mas, 

está preso a uma falha profundamente integrada.  

 

Vamos dizer que você conheceu a mulher dos seus sonhos. Ela é incrível.  

 

Tudo o que você sempre quis. Você consegue o telefone dela, conversa com ela no telefone, 

marcam um encontro, e quando vocês finalmente ficam juntos, você está levando um presente para 

ela. 

 

Ela abre a caixa e acha um colar muito bonito.  

 

O que isso diz sobre você?  Isso significa que você está mais para ser o homem dos sonhos 

dela ou não? 

 

Bom, essa é uma pergunta enganadora. Não indica nada de qualquer maneira. 

 

Ser o Homem dos sonhos dela não é sobre o que você faz, é sobre porquê você faz.  

 

Se você comprou esse presente apenas para tentar aumentar sua chance de ela estar com 

você, então eu posso te dizer agora, você não é o Homem dos sonhos dela.  

 

Se você comprou o presente porque você viu em uma loja e achou que ficaria bonito nela, 

então você pode ser o Homem dos sonhos dela.  

 

E se você comprou porque você sabia que agir sem se prender ao resultado combinado com 

o fato de dar um presente a ela pode despertar atração – bom, então você pode estar no caminho 

para se tornar um PUA.  

 

Mas você está realmente, profundamente não ligado ao resultado?  

 

O ponto onde estou chegando aqui – a diferença não é a ação, é a motivação. Não é o que 

você faz, não é nem o que essas ações demonstram. É a sua intenção.  
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O Homem dos sonhos dela pode ser um astro do rock, um banqueiro, ou um lixeiro porque 

o que ele está fazendo não é a parte importante.  

 

É quem ele é por debaixo disso. Não é o “o que”, mas sim o “porquê”.  

 

É o seu desejo de viver a sua vida na sua direção, para viver sua vida pelos princípios que ele 

sabe que são certos.  

 

Ele está vivendo a sua vida pelos seus desejos mais profundos e não porque alguem disse 

para ele fazê-lo. 

 

Como tal, ele não precisa se preocupar sobre se tornar alfa, ou se destacar da multidão, ou 

desenvolver aquelas qualidades inabaláveis que chamamos de carisma.  

 

Ele não tem outra escolha ALÉM de ser carismático, e totalmente único, alfa, porque na 

superfície ele não pode ser uma única, poderosa e enigmática representação do que ele é dentro 

de si.  

 

O cara que está tentando ser o Homem dos sonhos dela é o mesmo tipo de cara? 

 

Ele está tentando viver sua vida por seus desejos mais profundos? Ou ele está vivendo sua 

vida por ela?  

 

Ele é único em sua representação de si mesmo? Ou ele está tentando encaixar-se nos 

moldes dela?  

 

Então muitos caras entram na comunidade de sedução e se mudam só para que as mulheres 

façam a honra de passar tempo com eles.  

 

A vida deles não é sobre saciar a sua intenção profunda. É sobre desabar na pressão social 

em esperanças de conseguir algum amor do mundo.  

 

Quando foi a última vez que você já ouviu uma mulher dizer:  

 

“Eu gostaria que tivessem mais caras que se fizessem de camaleões e se metamorfoseassem  
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no que eles pensassem que eu me sentisse atraída, porque eles estão com muito medo de 

dizer exatamente o que eles estão pensando?” 

 

Agora contraste com a quantidade de vezes que você ouviu as mulheres dizerem isso:  

 

“Eu gostaria que tivessem mais Homens de verdade por aí.” 

 

Vamos começar: o que significa ser um “HOMEM DE VERDADE”? 

 

Bom, vamos começar pelo porquê você não viver exatamente o padrão de ser um homem 

de verdade. 

 

Você não pode ser o Homem dos sonhos dela apenas tentando ser o Homem dos sonhos 

dela – porque o Homem dos sonhos dela não tenta. Ele apenas faz. 

 

Ele não está vivendo por mais ninguém. Ele não está procurando as respostas fora de si.  

 

Ele está fazendo o que ele sabe que é certo. 

 

Eu sei que parece lógico apenas agir como o Homem dos sonhos dela, mas assim você está 

na verdade criando uma situação de perda mútua.  

 

Ela está perdendo porque ela não consegue o que ela quer – um Homem que tenha os 

colhões para se erguer pelos seus próprios pés, para fazer o que ele quer, quando ele quer.  

 

Um homem vivendo a sua aventura, a sua vida, e tomando controle de seu mundo. 

 

Você também perde – porque você não está realizando seus desejos mais profundos. 

 

Você está reprimindo o que você realmente quer dizer, quer fazer, e quer ser e você está se 

limitando a uma mera fagulha do seu potencial verdadeiro.  

 

Tudo em esperança de conseguir alguma “ação sexual” das mulheres, e aceitação do resto do 

mundo ao seu redor.  
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E a ironia é, que é exatamente esse o motivo de você não estar sendo aceito em primeiro 

lugar.  

 

É esse o jeito que você quer viver a sua vida? 

 

Eu sei que isso parece ser contra-intuitivo – se tornar o Homem dos sonhos dela enquanto 

não tenta ser – mas esse é o caminho para conseguir se realizar pessoalmente. 

 

Você consegue o que você quer. Ela consegue o que ela quer. Você cria uma situação de 

vitória / vitória. 

 

Você consegue viver a sua vida nos seus termos. Você consegue realizar os seus desejos. Você 

consegue ter toda a felicidade na sua vida que você sempre sonhou.  

 

E ela consegue ficar com um Homem que não precisa de nada dela.  

 

Ela consegue ficar com um Homem que é totalmente completo sem ela então quando eles 

ficam juntos, é por questão de desejo e não necessidade.  

 

(Ao invés de ficar com um cara que está apenas demonstrando qualidade de não ser 

necessitado). 

 

Agora o sentido disso não é dizer para você não mudar.  

 

Não é para te dizer que fique o mesmo e apenas veja o que virá no seu caminho. É sobre 

você se focar na pessoa mais importante dessa equação: você. 

 

Essa jornada tem que ser sobre você virar o tipo de pessoa que você quer ser.  

 

Esse é o segredo para conseguir os resultados que você quer.  

 

Essa jornada tem que ser sobre você viver os seus sonhos, seus desejos, seus princípios – na 

sua jornada. Se você for fazer por ela, então você já perdeu.  

 

E vamos dizer que ela escolheu passar tempo com você por causa do Homem que você finge  
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ser.  

 

O quão satisfatório você acha que seria o tempo de vocês juntos? 

 

Se você continuar se modificando para que ela goste de você, você vai permanecer 

constantemente preso nesse círculo sem fim de tristeza e desapontamento.  

 

Você vai precisar constantemente de novos abridores, novas rotinas, novas estruturas, apenas 

para que alguma mulher te faça a honra de passar tempo com você por causa desse cara que você 

finge ser.  

 

Para se tornar o Homem dos sonhos dela, vire o Homem dos seus sonhos.  Viva a sua vida 

nos seus termos e quebre essa montanha-russa sem fim que a comunidade de sedução botou para 

você andar.  

 

Então como você faz isso? 

 

O primeiro grande mito da comunidade de sedução que eu preciso desfazer é que você 

precisa mudar você mesmo para que então ela fique atraída por você. 

 

Isso é um dos conselhos mais perigosos que qualquer um pode lhe dar.  

 

Todos nós sabemos do poder incrível da necessidade e que ele pode arruinar qualquer 

chance que você tem com ela... ainda assim se você estiver se mudando para que ela goste de você, 

na verdade você está sendo necessitado antes mesmo de ter falado com ela.  

 

Você está mudando a sua vida apenas para que ela goste mais de você. Com certeza, você 

pode “demonstrar qualidades” de um cara que não é necessitado – seguindo os conselhos de 

“gurus de sedução” - mas você é realmente não necessitado? 

 

E como você pode esperar não ser necessitado quando essa é a base fundamental de tudo 

que você está fazendo? 

 

Ao trabalhar em se tornar o tipo de Homem que ela deseja você está se fazendo ativamente 

de necessitado. 
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Mesmo se você estiver com a mentalidade de “Eu sou o prêmio”, você só está fazendo para 

que ela fique mais atraída por você.   

 

Isso pode enganá-la por uma noite, mas quando você a encontrar de novo, você vai ter 

problemas. 

 

A primeira coisa que está fazendo sua taxa de progresso ser dolorosamente devagar é que 

você está tentando ser o tipo de Homem que você acha que ela quer ao invés do tipo de Homem 

que você quer ser.  

 

Pare de tentar se mudar apenas para que você a consiga. Isso está te mantendo necessitado. 

Está te mantendo dependente do resultado.  

 

É a base fundamental de por que você não consegue o resultado dos seus sonhos.  



Attraction Institute Traduzido por Leir
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6.  O QUE NÃO LHE DISSERAM SOBRE SER UM NATURAL  

 

 

"Eu quero ter o mesmo efeito de ajoelhar as mulheres nas mulheres, daqueles caras que 

nasceram naturalmente com essa habilidade. Mas se tentar me mudar para ser um desses caras é a 

própria coisa que está me impedindo de chegar lá, o que eu farei?” 

 

Boa pergunta. 

 

Vamos tentar um pequeno exercício aqui. 

 

Imagine-se você dentro de uma loja de eletrônicos. 

 

Olhe ao seu redor – olhe a todas as Tvs de plasma, as Tvs LCD, todos os laptops, os 

eletrônicos.  

 

Esse é o fundo imaginário onde vamos explicar isso. 

 

Agora, eu quero que você se imagine como um dos vendedores nessa loja. 

 

Você acabou de chegar no andar de vendas e você é bem novato nisso.  

 

Você nunca teve muita experiência antes em vender alguma coisa. Então você começa a vagar 

e vender os produtos que você tem. 

 

Após falhar algumas vezes, você começa a perceber que existe uma arte para isso, então você 

recorre a ajuda de uma “comunidade” (sim, eu estou fazendo analogias súbitas – é um talento, se 

acostume) de caras que te ajudam a ficar melhor nas vendas. 

 

Você resolve rapidamente o seu problema. A maioria das pessoas em potencial na sua loja 

estão “apenas olhando”. E a maioria sai sem comprar nada.  

 

Muitos deles vem apenas para matar tempo.  

 

Eles caminham olhando as prateleiras, que estão cheias com seus produtos. Eles pegam uma  
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caixa aqui e dão uma olhada no conteúdo. E, enquanto você está esperando que elas levem 

esse produto para o caixa, elas põem de volta de novo. 

 

E saem. 

 

E se eles comprarem alguma coisa, é apenas porque elas decidiram fazer isso  antes mesmo 

de entrar na sua loja, que iriam comprar algo aquele dia.  

 

Seu problema é composto pelo fato que há mais 4 lojas, vendendo produtos parecidos com o 

seu nessa área. 

 

Então apenas vender os produtos não vai funcionar como uma estratégia a longo prazo. Você 

precisa achar um jeito diferente – um jeito melhor!  

 

Aqui é onde seus colegas – vendedores mais experientes aparecem. Eles te explicam como 

ser mais eficaz em vender os produtos que você tem. 

 

Você reduz o preço. Você adiciona alguns bônus. Você aprende umas técnicas muito boas de 

vendas e você reza a Deus para que esses truques façam o trabalho.  

 

Afinal, você sabe que vender é um processo emocional - e se você puder mudar as emoções 

de seu cliente, então ele provavelmente vai comprar alguma coisa. 

 

Erm, comprar não é uma escolha – seus colegas te dizem ;)  

 

E você espera que com o tempo você fique REALMENTE bom em aplicar esses truques, para 

que então você seja tão eficiente em mudar os sentimentos das mulheres... erm, digo, emoções dos 

clientes para que a maioria deles não saia de mãos abanando. 

 

MAS – e aqui está a limitação – não importa o quão boas sejam as suas técnicas de vendas, 

você ainda está vendendo o mesmo produto.  

 

Você ainda está tentando apenas mover o estoque para que o cliente possa chegar e 

comprar. Você ainda está VENDENDO, IMPLORANDO, ESPERANDO e BARGANHANDO. 
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Você consegue ver a similaridade entre esse processo e o procedimento na comunidade da 

sedução? 

 

Ambos estão tentando te ensinar a pegar qualquer produto que você tenha, agora, e tentar 

vendê-lo melhor. 

 

A pegar os mesmos medos, dúvidas e ansiedades, embrulhá-los todos em um papel de 

presente e um laço bonito, e tentar achar pessoas cujas emoções você possa mudar para 

convencê-los a comprar. 

 

Claro, você pode ter técnicas melhores de venda, com certeza, você pode ter bônus 

melhores, mas você ainda está vendendo a mesma coisa.  

 

E o resultado final é – você fica mais confortável e confiante vendendo isso. Porque você já 

fez isso muitas vezes antes. 

 

E eu não estou te dizendo que isso não possa funcionar. 

 

Existem muitas evidência que confirmam que isso já funcionou para alguns, (E muitos 

vendedores sobrevivem usando essa abordagem – simplesmente porque eles não sabem que há 

uma maneira melhor), mas isso realmente é o jeito que você quer viver? 

 

E você acha que virar um melhor vendedor vai algum dia, ALGUM DIA mudar o seu 

produto? 

 

Você pode fazer ele PARECER melhor, mas no fim, debaixo da superfície, é a mesma coisa. 

 

Você imagina porquê os seus mesmos obstáculos continuam aparecendo, de novo e de novo?  

 

Você não tem que fazer isso desse jeito. Há um outro caminho, muito mais simples, muito 

mais rápido para conseguir o que você quer. 

 

Então, imagine-se de novo na loja. Você está usando os mesmos velhos truques, tentando 

vender o mesmo velho produto. 
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Algumas pessoas estão olhando, a maioria não está comprando nada. Mas é um jogo de 

números, certo? 

 

CERTO? 

 

Então um dia, uma nova loja abre no fim da sua rua. Também é uma loja de eletrônicos, mas 

há algo de diferente nela.  

 

Não está cheia de atendentes, não está lotadas de caixas, e não tem placas gritando “Loucura, 

Loucura, hora de vendas!” e um cara com um microfone na frente da loja dizendo para quem passa 

ali perto sobre os “incríveis” produtos ali dentro.  

 

É apenas um vendedor, alguns itens, e uma linha de compradores felizes se enfileirando para 

comprar – e que está contente quando faz isso.  

 

O vendedor no fim da rua não está tentando desesperadamente convencer a todos para 

comprar seu conteúdo. Ele não está tentando desesperadamente competir com todos usando as 

mesmas técnicas de vendas e bônus.  

 

Ele está simplesmente relaxando. 

 

Ele nem parece ligar se as pessoas compram seus produtos ou não. 

 

Ainda assim eles fazem! 

 

De fato, parece que ele tem que pedir as pessoas para irem devagar porque ele tem mais 

vendedores que ele pode aguentar. 

 

Na sua pausa para o almoço, você caminha até lá para dar uma olhada. E aí você vê a 

verdadeira diferença. 

 

Ele não está vendendo as mesmas coisas que você. Seus produtos também são produtos 

eletrônicos, mas eles parecem... diferentes. Há algo neles que fazem eles ficarem mais valiosos, mais 

completos do que qualquer coisa na sua loja. 
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Você finalmente chega até a esse vendedor e pergunta a ele sobre seus produtos. 

 

“Esses aparelhos eletrônicos são o único do seu tipo no mundo. Muitas pessoas não gostam 

deles. Mas aqueles que gostam, com certeza AMAM eles... 

 

“Eu nem preciso anunciar. Os produtos se vendem. Você está interessado? Legal! Mas vamos 

ter certeza que você vai amar. Eu preciso descobrir um pouco mais sobre você primeiro… 

 

Ele lhe entrega um papel com uma lista de nomes gravados. 

 

“Aqui, ponha seu nome na lista, escreva o que você está disposto a oferecer, e se você é o 

tipo certo para os meus produtos e eu amaria te vender um deles.” 

 

Você fica espantando enquanto você está observando a lista. 

 

 

Esse cara não está tentando vender a mesma coisa que todos estão, ele não está aplicando 

técnicas sujas e manipuladoras de vendas – ele não está apelando para abaixar seu preço para 

conseguir vender. 

 

Ele não está nem sendo um VENDEDOR. Ele está sendo um CLIENTE.  

 

Ele está comprando ao seu redor para descobrir se a pessoa ao seu redor é merecedora de 

seus produtos únicos e maravilhosos.  

 

Com certeza, ele pode provavelmente conseguir um preço mais alto se ele aprender alguns 

truques legais. Mas ele não precisa deles. 

 

Todos que chegam estão interessados? Claro que não.  

 

Mas ter técnicas inacreditáveis de vendas não vão te dar todos os clientes de qualquer forma.  

 

Mas os que estão interessados, estão muito dispostos a ter seu conteúdo. Eles conhecem seu 

valor, eles conhecem o quão raro é, e estão dispostos a lutar por ele. 
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E esse é o caminho que você vai levar seu jogo ao próximo nível. Esse é o caminho que você 

vai atravessar os seus obstáculos, quebrar suas barreiras, e conseguir os resultados que você quer. 

 

Ao invés de vender o mesmo produto que todo mundo e apenas variar suas estratégias de 

venda, por que não investir um tempo em fazer um produto mais sólido? 

 

Algo tão único, alguem que saiba quem ele é e pelo que ele quer lutar, pelo que ele está 

procurando – que ao invés de tentar convencer alguém a caminhar para dentro de sua loja para 

comprar, você tenha as pessoas se enfileirando para que ele possa escolher o que levar. 

 

Você não tem que aprender a ser um vendedor melhor. 

 

Você não tem que competir com todos os outros caras lá fora e tentar vender seus 

produtos melhor do que eles. 

 

Torne-se um comprador para que então você possa sair e “comprar” as mulheres, deixando 

elas te dizer porquê elas são boas o bastante para você. 

 

Ache o único, confiante e inabalável você para que então você não perca mais meses da sua 

vida usando técnicas confusas, apenas para que você possa se condenar esperando que um dia 

você as internalize e as mulheres durmam com você. 

 

Não finja. Ao invés, faça. 

 

Eu não estou lhe prometendo que você vai conseguir todas as garotas que ver, mas considere 

isso: você realmente quer ser capaz disso? 

 

Que vantagem terá isso pra você? 

 

Você quer realmente passar seu tempo com mulheres que gostam de você pelo cara que 

você finge ser? 

 

Você quer realmente esconder a sua identidade verdadeira para que ela não fuja quando você 
começar a relaxar? Eu não sei sobre você, mas isso não parece muito divertido para mim! 



Attraction Institute Seduction Community Sucks

106 | O Que Não Lhe Disseram Sobre Ser Um Natural Seduction Community Sucks 40

Agora alguns desses gurus por aí estão lhe dizendo para fingir que você tem um produto 

único e eventualmente será um produto único. 

 

O raciocínio deles é que se você fingir o bastante, você vai se transformar magicamente em 

algo totalmente novo. Parece sólido, certo? 

 

CERTO? 

 

Você pode até acreditar, e cair em uma das maiores mentiras que o mundo nos diz. Aqui está 

a mentira: 

 

“Aprenda mais teoria e saia e aja diferente, até que você “interiorize” o conteúdo e se torne 

o seu NOVO você.” 

 

Quando você aceita essa mentira, você acaba em uma situação onde 50-95% das mulheres 

que você aborda perdem o interesse em você. 

 

Algumas em um minuto. Outras em alguns dias. 

 

É o problema da “conversão” que eu estava falando nos meus vídeos essenciais de jogo 

interno. 

 

Não importa quanto tempo você passa fingindo que sua TV pode lavar os pratos. 

 

Logo que você derramar um pouco de água dela, ela não irá funcionar direito. Não importe 

quanto tempo você passe falando para alguém que sua máquina de lavar pode fazer costura. Uma 

vez colocada sob pressão, irá quebrar. 

 

E isso é o mesmo que acontece com caras “interiorizando” esses novos comportamentos. 

 

Claro, eles podem até poder demonstrar essas características enquanto estiverem em campo, 

mas logo que eles colocarem sobre pressão, ou em uma situação onde eles não sabem o que fazer, 

tudo cai por terra. 

 

Fingir que seu produto é uma montanha-russa excitante e divertida não muda o fato que  
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abaixo dela ainda é uma merda, esperando e procurando por algo para lhe completar. 

 

(OK, eu vou parar com as metáforas... espero que você tenha entendido). 

 

Se você quer passar o próximo ano continuando a encher a sua cabeça com mais “teoria de 

sedução” e esperar que as suas “conversões” melhorem, então vá em frente. 

 

Mas se você chegar no fim desse tempo e você está cansado de ter a maioria das mulheres 

que você aborda perderem o interesse em você então há outro caminho que você pode pegar. 

 

Sim, você não vai poder pegar todas as garotas, mas as que você conseguir vão te amar por 

quem você é. 

 

Elas não serão apenas cabeças-de-vento que caem em um conjunto de rotinas e técnicas, 

apenas para ficarem entediadas com você quando seu conjunto de rotinas acabar, elas irão desejar 

verdadeiramente ficar perto de você, enquanto você quiser. 



Attraction Institute Traduzido Por Leir

PORQUE DESENVOLVER CONFIANÇA ESTÁ 
TE DEIXANDO NERVOSO
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7.  PORQUE DESENVOLVER CONFIANÇA ESTÁ TE DEIXANDO NERVOSO 

 

 

"Apenas seja mais confiante!" 

 

Sua mãe provavelmente te disse isso o mesmo número de vezes que seus amigos disseram. 

 

E, engraçado, é uma das poucas informações que a comunidade adquiriu vindo das pessoas 

em geral. 

 

Mas a menos que você seja muito cuidadoso, desenvolver confiança pode ser um dos 

próprios atributos que impeçam você de conseguir o resultado com as mulheres que você quer. 

 

Isso pode ser uma jornada relativamente direta e se tornar em uma montanha-russa 

interminável de brilhantes ápices e quedas miseráveis. 

 

Vamos tentar um pequeno exercício aqui: 

 

Eu quero que você se imagine no seu máximo de confiança. 

 

Eu quero que você se coloque no lugar na sua vida em que você se sentiu invencível, como se 

nada pudesse te parar. 

 

Isso pode ser quando você conseguiu a garota que você queria, isso pode ser naquela noite 

em que você estava ativo com toda garota que você viu, isso pode ser quando você ganhou sua 

final de futebol, não importa, ache seu lugar de poder. 

 

Como você sente isso? Como é estar lá? Se você não tem uma posição onde você possa 

lembrar, apenas visualize uma versão mais confiante de si mesmo. 

 

Então imagine a mulher dos seus sonhos de pé diante de qual seja a sua imagem de sua 

perfeição, no momento em que isso acontece. Ela é loira? Morena? Curvilínea? Porte de modelo? 

 

Então imagine ela de pé, olhando para você, sorrindo, com aquele olhar de amor e devoção, 

como é essa sensação? 
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E então isso muda. De repente isso não é mais amor, está mudando lentamente. 

 

Primeiro para indiferença, depois para infamiliaridade, então para desconfiança. E finalmente, 

ódio. 

 

"Eu não gosto de você. Você não é digno de mim.” Ela diz. “Você não é digno de nada, você é 

simplesmente uma bosta. Você é um só pedaço de merda. Você não é divertido, legal, você é uma 

merda na sua vida.” 

 

Sim... é um tanto duro. E sim, você vai sentir como se algo assim iria acontecer. 

 

Mas quais são seus pensamentos em relação ao que ela disse? Você fica ai sentado, engolindo-

se em auto-pena ou você aceita que ela pensa isso e continua sua jornada? 

 

Se você é semelhante a maioria dos caras na comunidade, você acabou de atingir a descida 

da montanha-russa. 

 

Você apenas tomou a descida escorregadia que vai te colocar de volta no lugar onde você 

começou. 

 

Mas isso não ocorre com todo mundo. Algumas pessoas são capazes de recuperar-se de volta 

muito rapidamente desse tipo de coisa, e podem até tomar como um passo positivo em direção à 

encontrar a mulher dos sonhos deles. Qual a diferença? 

 

Há um elemento chave da verdadeira auto-confiança que está faltando e significa que você 

está preso nessa viagem. 

 

A comunidade diz para você que o jeito para se tornar mais confiante é fazer a mesma ação 

com sucesso, de novo e de novo. 

 

Ela diz que quando você consegue atingir um resultado repetidamente, então você fica 

confiante. E você pode se sentir assim também! Mas basear a sua confiança na sua habilidade de 

alcançar um resultado específico pode ser muito perigoso. Por que? 

 

Eu quero que você se imagine no seu bar favorito. Então você vê a garota dos seus sonhos.  



Attraction Institute Seduction Community Sucks

107 | Porque Desenvolver Confiança Está Te Deixando Nervoso Seduction Community Sucks 45

Você pode garantir que você vai fazê-la gostar de você? Pode garantir que ela vai ficar com 

você? 

 

Não. Você não pode. 

 

Mesmo se você fosse a pessoa mais incrível no mundo inteiro, mesmo se você fosse o Dalai 

Lama, você ainda não poderia garantir nada. 

 

Por que? Porque ela é um ser humano. 

 

Ela teve experiências, interpretou essas experiências, e vem com um mapa do mundo 

totalmente diferente do seu. Ela pode não gostar de você por causa da cor da sua pele. Ela pode 

não gostar de você por causa do jeito que você se veste. 

 

Ela pode não gostar de você por causa da sua altura. Ela pode estar em um humor daqueles; 

ela pode ter acabado de ver o seu ex-namorado saindo com outra garota, você não sabe. 

 

Você não pode garantir esse resultado externo – ou qualquer resultado externo para isso. 

 

Se você basear o quão bem você se sente sobre si mesmo na habilidade de alcançar um 

resultado externo, você está se prendendo em uma montanha-russa sem fim. 

 

Você não pode agora, ou algum dia será capaz, de garantir um resultado externo. Nunca. 

 

Não há maneira possível por causa que há fatores envolvidos em alcançar um resultado 

externo que simplesmente ficam fora de seu alcance.  

 

Eles simplesmente não estão na sua esfera de influência.  

 

Você pode ser capaz de aumentar a chance de sucesso ao se preparar por esses possíveis 

elementos externos mas sempre haverá uma chance de falha. 

 

Se você escolhe basear sua auto-confiança nisso então você vai estar seguindo a montanha-

russa da sedução para sempre. 
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para lidar com esses problemas continuamente ocorrentes. 

 

Se você estudar e estudar e estudar, você pode ser capaz de chegar a um ponto onde você é 

capaz de conseguir as garotas que você quer com certa consistência, e durante esse tempo, você 

vai se sentir muito bem sobre si mesmo. 

 

Mas logo que você não puder mais, tudo irá montanha abaixo. 

 

A queda de Mystery no famoso livro do Style chamado “O Jogo” (Pg. 193) é um exemplo 

perfeito disso. 

 

Ele está viajando pela América, seduzindo mulheres, se sentindo ótimo, e então de repente, 

uma garota que ele está interessado volta para o seu namorado e -  

 

"Mystery ficou calado. Ele não falou por dez minutos. Sempre que fazíamos uma pergunta a 

ele, ele respondia monossilábicamente. Não que ele amasse Carly, ele simplesmente odiava a 

rejeição” (p.181). 

 

A partir daí, ele volta para ver sua ex-namorada. Ela perdeu 15 quilos, está com um belo 

traseiro e não vai voltar com ele porque está saindo com outros caras. Ele fica pior. 

 

Ele vai de a ameaçar um Reverendo com uma faca até se trancar no seu apartamento e 

passar dias se masturbando para pornografia da internet. Esse “Buraco Negro de atenção” (pg. 192) 

estava sobrevivendo com anti-depressivos para que só assim ele pudesse dormir. 

 

A montanha-russa que ele estava chegava cada vez mais perto do fundo de sua jornada. 

 

Ele estava pensando muito na morte, pensando em se machucar e fazer algo destrutivo, e 

suicídio - 

 

“Quando estou acordado, a vida é um saco. É fútil.” (p.199). 

 

Os sentimentos de auto-valor de Mystery eram baseados em sua habilidade de alcançar 

resultados externos. 
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Ser “O maior Artista da Sedução do mundo” era a fonte de sua confiança e quando ele não 

fazia jus à essa imagem, ele seguia completamente montanha abaixo. 

 

A única coisa que era capaz de tirá-lo desse local escuro eram meses de terapia. 

 

Isso parece com algo que você gostaria de trazer para a sua vida? 

 

Então o que você faz? Como você sai dessa montanha-russa, e ainda é capaz de conseguir os 

resultados que você quer?  

 

O problema está baseado em qual o valor que você se dá. 

 

Se você for buscar por valores externos para saber o quão bom você é, você vai continuar 

recebendo o mesmo resultado: para cima e para baixo, para cima e para baixo. É uma viagem sem 

fim. 

 

O segredo para sair dessa montanha-russa é em mudar o jeito que você dá valor a si mesmo. 

 

A auto-confiança que os gurus de sedução estiveram enfiando pela sua garganta abaixo é a 

auto-crença, que é apenas um dos componentes da auto-confiança. 

 

Há duas partes maiores na confiança – e a outra parte maior que eles estão perdendo é a 

auto-aceitação. 

 

Auto-aceitação não é se sobre se sentir bem porque você é bom nisso, ou pode fazer isso, 

ou pode conseguir esse objetivo. 

 

É sobre se sentir bem independente do que você pode fazer ou não pode fazer. É sobre 

aceitar a si mesmo totalmente, como você é, agora mesmo, e nesse momento, você não pode ser 

outra coisa além de si mesmo. 

 

Vamos dizer que você está de volta em frente a mulher dos seus sonhos de novo. 

 

Você está olhando para o sorriso dela, olhando enquanto aquele sorriso se torna em uma 
franzida de ódio, e ela te deixa de novo. Se você basear o seu alto-valor em como ela reage a você,  
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você irá se sentir uma merda. 

 

Mas, se você basear seu alto-valor em quão mais você conseguir colocar diversão na sua vida 

e o quanto você se ama por vontade de se amar, você pode então ficar um pouco triste, mas você 

também pode ficar um pouco feliz. 

 

A tristeza viria pelo fato de ela não ser a garota dos seus sonhos, mas a felicidade viria 

automaticamente ao saber que essa garota não é a garota dos seus sonhos. 

 

E você não perdeu anos de sua vida com ela. Você pode sair dela e achar a verdadeira garota 

dos seus sonhos. 

 

Aqui vai algo para você brincar com sua mente: se como você se sente quando ela manda 

você se foder depende em sobre como você se sentiria sobre você mesmo, será um caminho mais 

rápido para a maestria aprender novos e diferentes jeitos de parar ela de mandar você se foder? 

 

Ou vai ser mais rápido simplesmente se sentir melhor sobre si mesmo? 

 

Então, a questão inevitável, como você desenvolve auto-aceitação? 

 

Bom, então segure-se mais um pouco. 

 

Eu vou prosseguir e explicar como o problema que você está enfrentando aqui é quase igual 

a todos os que você está enfrentando e então eu vou mostrar como você poderá resolvê-los de 

uma vez por todas. 



Attraction Institute Traduzido Por Leir

PORQUE TENTAR DEMONSTRAR CARACTERISTICAS
 DE UM MACHO ALFA ESTÀ IMPEDINDO

 VOCÊ DE SER UM MACHO ALFA
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8.  PORQUE TENTAR “DEMONSTRAR ATRIBUTOS DE UM MACHO ALFA” ESTÁ 

  EVITANDO QUE VOCÊ SEJA UM MACHO ALFA  

 

 

Eu tenho certeza que você já viu um macho Alfa antes: aqueles caras fortes, confiantes que se 

movem pelo mundo sem barreiras no mundo deles. 

 

Esses caras que apenas parece que nada é problema para eles e eles simplesmente atraem 

pessoas sem esforço. 

 

E eu tenho certeza que você sabe o efeito que eles tem nas mulheres... 

 

Quer ser um desses caras? 

 

Bom, a comunidade tem um caminho para chegar lá... 

 

Mas o que eu estou prestes a te mostrar não é apenas como o caminho que eles lhe dão 

nunca vai te fazer chegar la, como pegar esse caminho é o que está impedindo que você consiga o 

que você quer, agora, mas também vou te mostrar como pode ser simples um caminho alternativo, 

se você escolher segui-lo. 

 

Então como você vira um Macho Alfa? 

 

Bom, o caminho padrão da comunidade é simplesmente fingir até que você consiga ser. 

 

Se você fingir ser Alfa por tempo o bastante, logo após um tempo você vai internalizar esses 

comportamentos bem o bastante – e assim você logo se tornará um, 

 

Certo? 

 

Aparentemente é muito bom, até você entender a maneira que um verdadeiro  Alfa caminha 

no mundo. 

 

Eu quero que você pense em todos os “Machos Alfa” diferentes que você pôde encontrar. 
Eles eram exatamente os mesmos? 
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Todos eles faziam exatamente a mesma coisa? Todos eles seguiam as mesmas regras? Não, é 

claro que não. Todos eles tem suas próprias vidas e todos fazem as coisas do seu jeito. 

 

Alguns são bem machões. Outros são bem amáveis e aceitantes. Alguns são bem 

determinados e focados. 

 

Alguns são bem calmos e divertidos. Todos eles fazem coisas diferentes. 

 

Você acha que esses caras estão seguindo as regras ou estruturas de alguém? Não, eu 

também não acho. 

 

O que torna esses caras em Alfas não é as regras ou estruturas que eles seguem, não é o e-

book que eles leram ou o curso que eles seguiram no colegial. De fato, não é nada externo. 

 

É que eles fazem o que ELES querem, quando ELES querem. Não é que eles façam o que as 

outras pessoas dizem para eles fazer, é que eles sabem o que eles querem na vida deles e lutam 

por isso. 

 

Eles fazem o que eles desejam. 

 

E aqui é aonde a comunidade está te tirando desse caminho, eles estão dizendo que você 

pode se tornar o tipo de cara que simplesmente faz o que quer na vida em cada momento dela, 

enquanto segue um grupo de regras que outras pessoas lhe disseram. 

 

Você consegue ver a contradição? 

 

Eles dizem que se você fizer o que outra pessoa te disse para fazer por tempo o bastante, 

você vai fazer eventualmente o que você quer fazer. 

 

Como você pode chegar perto de ser o tipo de cara que faz o que ele quer enquanto 

continua a seguir um grupo de regras feitas por outra pessoa? 

 

Ao seguir esse caminho, você não está se tornando Alfa, você está sendo apenas uma versão 

mais alta do pior tipo de Beta. 
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Seguir o caminho de seguir as regras e estruturas de outra pessoa são as primeiras razões 

que você não está conseguindo os resultados que deseja com as mulheres. 

 

Você estava ouvindo os conselhos de sua mãe sobre ser legal com as mulheres, você estava 

seguindo padrões sociais para pagar o jantar dela. 

 

Você estava imitando as coisas de novelas e filmes, e isso não estava te levando aonde você 

gostaria de estar. 

 

Você estava fazendo o que outra pessoa te disse que você precisava fazer e 

surpreendentemente, isso não estava te ajudando a conseguir a felicidade na sua vida que você 

estava procurando. 

 

Se você quer passar o resto da sua vida tentando interiorizar o conjunto de regras de outra 

pessoa, esperando um dia que você se torne Alfa, boa sorte, mas há um caminho mais fácil. 

 

Se um verdadeiro macho Alfa faz o que ele quer, quando ele quer, então o caminho para ser 

um Alfa é simples: vire o tipo de cara que sabe o que ele quer e vai atrás disso. É isso. 

 

Não há regras complexas que você deve interiorizar, não há um conjunto de estruturas que 

você deve seguir. 

 

É simplesmente fazer o que você quer, quando você quer. Esse é o segredo de ser um 

verdadeiro Macho Alfa. 

 

Se você quer ser o tipo de Homem que as mulheres gostam naturalmente, você não deve 

seguir essa jornada por elas, deve segui-la por você. 

 

Então aqui vai uma pergunta que eu quero que você considere: 

 

Você acha que seria mais rápido, fácil, e prazeroso passar anos e anos tentando interiorizar 

uma montanha de regras feitas por outra pessoa sobre como você deve viver sua vida – apenas 

assim para que você espere que, um dia, seja o tipo de cara que as mulheres se sentem atraídas? 
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Ou você acha que seria mais rápido, fácil e prazeroso fazer o que você quer, quando você 

quer, para que então você não tenha que pensar sobre pegar as mulheres, já que elas vão 

simplesmente querer estar com você? 

 

“Mas e se eu amo jogar World of Warcraft, ou desmontar motores de carros?” 

 

Então isso é ótimo! Saber o que você quer é o primeiro passo em direção a encher sua vida 

com coisas que você gosta. Mas a questão é que, realmente não importa o que você faz. O que 

importa é porquê você faz isso. 

 

As mulheres não ficam atraídas pelos Alfas por causa de uma atividade específica que ele faz, 

é porque ele é o tipo de cara que tem uma vida que o satisfaz. 

 

Ele vem para o mundo satisfeito e feliz então o tempo que ele passa com ela é 

compartilhando felicidade e alegria ao invés de tentar conseguir isso de outras pessoas de 

maneiras desesperadas. 



Attraction Institute Traduzido por Leir

PORQUE FAZER AFIRMAÇÕES 
(PARA DESENVOLVER CRENÇAS POSITIVAS 
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9.  PORQUE FAZER AFIRMAÇÕES (PARA DESENVOLVER CRENÇAS POSITIVAS 

  SOBRE SI MESMO) É RUIM PARA A SUA CONGRUENCIA  

 

 

Confiança e crenças positivas são bem interligadas, mas como existe uma grande ênfase nelas 

na comunidade da sedução, eu acho que é útil mencioná-las. 

 

O mesmo conceito que estávamos falando sobre “confiança” também está presente na área 

de crenças. 

 

Não em termos de crenças terem duas partes, mas o conceito de terem uma visão dualística 

do mundo é uma das grandes razões que está te impedindo de sair do seu plateau. 

 

Também é uma grande maneira de ilustrar a limitação inerente nessa visão de realidade 

dualística. 

 

Vamos dizer que você esteve trabalhando na crença que as mulheres te acham atraente. Você 

conseguiu encontrar evidências o bastante para suportar esse crença e agora está internalizada. 

 

Imagine-se no seu bar favorito agora. 

 

Você está se sentindo bem, você acredita que as mulheres gatas te acham atraente e as coisas 

vão bem – então você decide tentar abordar as garotas mais gatas do clube. 

 

Você caminha confiante, diz oi, e o que ela diz: “Ummm... por que você está falando comigo?” 

 

Agora você se sente meio abalado. Então você decide voltar a um dos grupos que você abriu 

anteriormente. Como você está meio mal, e não está tão divertido, elas não estão realmente 

interessadas em o que você está dizendo então o grupo morre. 

 

Como está sua crença positiva agora? 

 

Você estava sentado no topo da montanha russa e agora você está no seu caminho para o 

fundo. 
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Se você tentar desenvolver crenças positivas, o que você está fazendo é se colocar em uma 

posição que tenha crenças negativas. 

 

Se você acha que uma coisa é objetivamente verdadeira sobre você mesmo e isso faz você 

ter valor, quando essa “verdade” é provada como mentira, você se torna muito menos valioso. 

 

Você está se mantendo nessa montanha russa, que você vai passar o resto da sua vida 

viajando. A razão da existência, as crenças que você mantém são formadas pelas experiências que 

você tem todos os dias. 

 

Cada pequena informação que você recebe afeta como você se vê e o mundo na maioria das 

vezes, em um nível de inconsciência. 

 

Se você quer realmente entender isso, cheque esse site: 

http://www.understandingprejudice.org/iat/ 

 

Ele vai te mostrar como e aonde suas crenças realmente estão. 

 

Se você escolher tentar desenvolver crenças positivas sobre si mesmo, e o mundo, você 

estará sempre lutando uma batalha para tentar fazer você se sentir bem. 

 

Você vai seguir essa montanha russa para sempre e estará se impedindo de conseguir o 

sucesso consistente que você quer. 

 

O jeito que você sai dessa montanha russa e se dispara através das barreiras que você está 

enfrentando é o mesmo jeito que você desenvolve auto-aceitação, mas antes de eu lhe mostrar 

como fazer isso, eu vou te mostrar apenas mais algumas maneiras que isso causa impacto na sua 

realidade. 

 

Mas e se você não tentar desenvolver crenças positivas? 

 

Eu não estou falando sobre ficar sentado em casa mergulhando em crenças negativas sobre si 

mesmo, mas ao invés disso, se livrar dessas crenças externas sobre si de uma vez? 

 

Que tal ao invés de tentar se convencer que todos irão reagir positivamente para você  
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quando você for falar com eles, você aceite o fato que algumas pessoas vão ficar atraídas por 

você e outras não irão? 

 

Que tal se você aceitasse que só porque alguem não te acha atraente, isso não quer dizer 

que você tem ou não tem valor, você é apenas alguém que essa pessoa não está especificamente 

atraída? 

 

Você acha que se sentiria tão mal quando alguem te dissesse que eles não estão atraídas por 

você? 

 

Aqui vai mais uma pergunta para você considerar: 

 

Você acha que será mais rápido continuar tentando fortalecer suas crenças positivas e lutar 

contra as respostas negativas inevitáveis que você está experimentando na sua vida? 

 

Ou você acha que seria mais rápido se livrar de todos juntos para que assim você não 

precise lutar contra nada? 

 

Agora, a pergunta inevitável: como fazer isso? 

 

Bom... eu vou destacar mais um problema antes de eu te colocar na raíz do que eu estou 

falando. 
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DEIXANDO COM VALOR MAIS BAIXO?
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10.  TENTAR SER DE VALOR MAIS ALTO ESTÁ TE FAZENDO TER VALOR MAIS  

  BAIXO? 

 

 

“Valor”, “Status”, como você quiser chamar. 

 

Como é a preocupação da comunidade de sedução, você deve conseguir isso o máximo 

disso, e rápido. Se não conseguir, as “mulheres de alto valor” não vão querer ficar com você. 

 

Fato. 

 

Mas o que eu estou prestes a te mostrar não é apenas que isso é um longo e demorado 

caminho para seguir, mas tentar ter valor alto é uma das razões chave que você não está pegando 

as mulheres de valor alto que você quer. 

 

Imagine-se de volta no bar, mais uma vez. 

 

Você teve um bom dia, você está se sentindo muito bem, sua linguagem corporal está boa, 

você internalizou algumas características de Macho Alfa, e também algumas rotinas que você sabe 

que vai impressionar alguma pessoas. 

 

Você é um cara de valor elevado. 

 

Você vê uma garota incrível no balcão com os amigos dela e decide que ela é o tipo de 

garota que você quer conhecer essa noite. 

 

Enquanto você começa a caminhar até ela, você vê alguns caras se unirem ao grupo dela. 

Parece algo como a vingança dos nerds! 

 

Você vê o jeito que eles estão em pé, você vê o jeito que eles carregam a bebida deles, e 

você sabe que não há competição. Comparando a eles, você tem muito mais valor. 

 

Você sabe que você pode pegar a garota. Você se sente bem. 

 

Você está à 3 passos de distância quando outro grupo se une a ela. Esses caras parecem um 
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pouquinho melhores. Você pode ver pelo jeito que eles interagem com as pessoas ao redor 

deles. 

 

Eles podem ser PUAs, você não tem certeza, mas você pode ter alguma competição. 

 

Tudo bem, entretanto, você sabe como imitar um cara que tem conteúdo, você sabe como 

demonstrar coisas que vão impressionar as mulheres. Em comparação a eles, você ainda tem mais 

status. 

 

Você sabe que você ainda pode pegar a garota. Você ainda se sente bem. 

 

Você está quase lá e mais 3 caras aparecem. Esses caras parecem ser bons. 

 

Eles parecem que saíram da capa da GQ ou da Maxim, e tem boa aparência. Você sabe que 

você já viu eles antes em algum lugar – talvez na TV, talvez nos jornais virtuais, mas não tem 

certeza. 

 

Eles estão agindo totalmente confiantes, estão rindo alto, eles tem valor alto. Em comparação 

a eles, você não tem um valor tão alto. 

 

De fato, em comparação a eles, você é na verdade inferior em valor. Como você se sente 

agora? Você ainda acha que poderia pegar a garota agora? 

 

Ao tentar ser alto na escala de valor, na verdade você estará garantindo que sempre haverá 

pessoas acima de você. 

 

Se você está olhando para os caras e dizendo “ele tem menos valor que eu” então a menos 

que você é um rock star, você está garantindo que vai haver alguem com mais valor do que você. 

 

Se você vê o mundo como se ele tivesse um objeto que mede o valor e valor envolve posses 

externas, você vai ter certeza, a menos que seja a maior pessoa no mundo acima de 6 bilhões de 

pessoas, que sempre haverá pessoas que terão mais valor que você. 

 

E se você conseguir valor? 
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acontece quando você sai dele? 

 

O que acontece quando você vai a um bar diferente onde coisas diferentes são valorizadas? 

Onde você está, então? 

 

Mas e se você não olhasse para as coisas em termos de valor externo? E se você não se 

comparasse a mais ninguém? 

 

E se você simplesmente aceitasse quem você é e que haverá outras pessoas que tem um 

conjunto diferente de talentos / habilidades que acha outros tipos de pessoas atraentes? Como 

você acha que esse cenário mudaria? 

 

Você acha que você teria que passar meses e meses tentando conseguir status? Você acha 

que teria que perder seu tempo tentando analisar a situação externa? 

 

Ou você acha que poderia caminhar e ser aberto sobre quem você é, pelo que você procura, 

e ver se ela é o seu tipo? 

 

Aqui está algo a considerar: 

 

Você acha que é mais rápido e fácil tentar aumentar seu status continuamente assim para que 

você possa ser de valor alto em todas as situações de sua vida? 

 

Ou você acha que seria mais rápido parar de se comparar a qualquer outra pessoa e então o 

status não importa mais? 

 

Que caminho você acha que vai te ajudar a conseguir o que você quer, e mais rápido? 

 

E como? Bom, agora é hora de mostrar a você a raiz... 



Attraction Institute Traduzido por Leir
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11.  SEU TRANSPLANTE DE JOGO INTERNO. 

 

 

Dicotomia... é foda. 

 

É o real problema do que está acontecendo por trás de todos esses problemas. Do que 

diabos eu estou falando? 

 

Bem, é a idéia de separar coisas em dois fins de um espectro – bom e mal, pior e melhor. E é 

a causa da maior parte dos seus problemas. 

 

Ao invés de tentar explicar tudo, eu vou citar um cara que tinha a mente fixa a mais de 2000 

anos atrás – Lao Tzu: 

 

Sucesso é tão perigoso quanto a falha, 

 

Esperança é tão vazia quanto medo 

 

O que significa que o sucesso é tão perigoso quanto a falha? 

 

Não importa se você sobe ou desce a escadaria, 

 

A sua posição balança 

 

Quando você fica com os dois pés no chão, 

 

Você sempre irá manter seu equilíbrio 

 

 

O que significa que a esperança é tão vazia quanto o medo? 

 

Esperança e medo são ambos fantasmas, 

 

Que nascem do pensamento da identidade. 
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Quando você não vê a identidade como a identidade, 

 

O que você tem a temer? 

 

 

Essa é uma citação de Tao Te Ching. Uau... que livro cabeça do caralho... 

 

O que (Eu acho, já que nós nunca temos certeza) acontece quando nós separamos as coisas 

entre essas dicotomias, significa que as coisas tem que cair em uma categoria ou outra? 

 

E não importa o que você faça, vai lhe causar problemas porque há uma chance de cair na 

categoria negativa. 

 

(p.s., só há algo “ruim” se você vê as coisas como “boas”) 

 

O caminho para não cair na categoria da dicotomia negativa não é ter certeza que você está 

no lado positivo o tempo inteiro: o caminho é parar de ver as coisas em dicotomias. 

 

Se você colocar algo na categoria “bom”, as coisas que caem fora dela então se tornam 

“ruins”. 

 

Quando você põe algo na categoria “melhor”, as coisas que caem fora dela então se tornam 

“pior”. 

 

Mas se você não colocar nada na categoria de “bom” ou “ruim, então nada é “pior” ou 

“melhor”. 

 

Se você não tentar subir na montanha-russa, você nunca irá descer. 

 

Se você não tentar se convencer de que você é bom em alguma coisa, então você não vai 

pensar que você é ruim nela. 

 

Se você não tentar se colocar acima de alguém, então você nunca estará abaixo dos outros. 

 

Agora você ter percebido que eu não estou dizendo “não tente mudar nada”, mas o ponto  
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disso é que você perceba que esse negócio de bom / ruim, melhor / pior, maior / menor é 

atualmente a raiz do problema da sua falta de sucesso e de sua dolorosa e devagar taxa de sucesso. 

 

Quebrar todas essas barreiras que você está enfrentando no seu mundo começa quando 

você percebe que o único lugar que elas existem é a sua cabeça, e se para se livrar deles você 

apenas tem que começar a ver o mundo de maneira diferente. 

 

"Mas existem coisas que são ruins!" Bem, sim. Se você decidir vê-las desse jeito.  

 

Se você chegar em uma garota linda em um clube e ela lhe disser “vá se foder”, isso é bom 

ou ruim? Alguns podem dizer que é bom, outros podem dizer que é ruim, isso só depende de qual 

perspectiva você decide ver. 

 

Uma perspectiva objetiva do mundo é onde você vê algo como objetivamente melhor ou 

pior, independente da sua preferência pessoal; algo que tem intrinsecamente mais valor do que 

outra coisa. 

 

Por exemplo, uma tela de LCD é melhor do que uma tela de Plasma. 

 

Agora, a esse ponto, a maioria das pessoas dirá “Eu acho que algumas coisas são 

intrinsecamente mais valiosas” e eu concordaria com você, especificamente no meu mundo, mas 

considere o seguinte: a vista do que é melhor ou pior é a mesma? Sua visão sempre foi a mesma? 

 

Uma Ferrari de 2009 é mais valiosa do que uma Land Rover de 1999? 

 

Bom, sim se você vive na cidade e faz corridas nos fins de semana. Mas e se você vivesse no 

deserto do Kalahari, tendo acessos muito limitados à estações de serviço e andasse a maior parte 

do tempo em terreno de chão batido? 

 

A Ferrari seria quase inútil. A Land Rover seria muito mais valiosa. 

 

Uma modelo da FHM que é ridiculamente gostosa, ainda assim insegura, necessitada e de alta 

manutenção teria mais valor que a sua vizinha que é bonitinha, mas nem tão fisicamente atraente 

como a modelo da FHM, ainda assim é confiante, divertida, brincalhona e tem coisas em comum 

com você? 
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Bom, se a sua intenção é tentar impressionar os seus amigos e os outros caras na 

comunidade de sedução, então a modelo da FHM é a garota que você deve escolher, mas se você 

realmente se preocupa com sua felicidade à longo prazo, então a sua vizinha é mais valiosa. 

 

Tudo depende do que você está tentando alcançar na vida. 

 

Isso determina o que é mais valioso para uma pessoa. Se você tentar viajar pelo deserto do 

Kalahari, a Ferrari seria inútil. 

 

Se você estivesse tentando impressionar seus amigos viciados em carros, então a Ferrari 

seria a melhor opção. 

 

Mas isso significa que a outra opção é objetivamente menos valiosa? 

 

Valor é determinado por objetivos. O que você está tentando conseguir determina o que 

você valoriza nessa jornada. 

 

Nas palavras de um homem muito mais eloquente do que eu: Nada é bom ou ruim até que o 

pensar torne-o assim. 

 

Aqui vai algo para você considerar: 

 

Vai ser mais rápido aprender maneiras diferentes de prevenir e lidar com as milhares de 

coisas “ruins” diferentes que acontecem com você? 

 

Ou será mais rápido se livrar da idéia de objetivamente bom e ruim, aprender a focar no que 

você quer da vida, e seguir tentando encher sua vida com essas coisas? 

 

Então como você pode ver, eu estou te mostrando a diferença entre duas muito distintas 

maneiras de fazer as coisas. 

 

E eles não são diferente apenas em ideologia, as maneiras diferentes de pensar na verdade 

operam em duas áreas muito diferentes do seu cérebro. 

 

Deixe-me falar-lhe um pouquinho sobre elas. 
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12.  ELIMINANDO CRENÇAS LIMITANTES. 

 

 

Eu amo o cérebro. Que criação gloriosa. 

 

Tudo o que você experiencia no seu mundo é um produto do jeito que o seu cérebro 

funciona. 

 

Tudo. 

 

Nada fica fora da função do cérebro. 

 

Mas uma coisa que você pode não saber é que não é apenas uma chance aleatória ou o 

produto dos genes que determina a sua experiência do mundo – é na verdade o jeito em que você 

treinou o seu cérebro. 

 

Toda vez que você fica nervoso enquanto está de frente para uma mulher bonita, você o faz 

porque você treinou seu cérebro para fazer isso. 

 

Toda vez que você fica preso na sua cabeça tentando vir com a próxima coisa perfeita para 

dizer, você o faz porque você se treinou para fazer isso. 

 

E o que eu vou te mostrar aqui é como as soluções dos gurus de sedução que lhe são 

ensinadas nunca vai resolver a raiz do seu problema, e o que você precisa é na verdade cortar a 

raiz. 

 

Agora o que eu estou prestes a te dizer é o mais recente conhecimento da Neurociência. 

Pode chegar a ser um pouco chato em algumas partes mas é necessário para mim te ajudar a 

entender a diferença entre essas duas maneiras de pensar e como elas causam o impacto no seu 

mundo. 

 

Existem muitas, muitas redes neurais que caminham pelo seu cérebro mas por enquanto, nós 

só vamos se focar em duas das maiores. 

 

Ambas tem tarefas e responsabilidades muito diferentes e usar uma ou outra vai te resultar  
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em uma experiência MUITO diferente do mundo. 

 

Eles operam independentemente e nunca ao mesmo tempo e são a raiz de tudo o que está 

acontecendo. 

 

Essas são as Redes Padrão e Executivas. 

 

A Rede Padrão é o caminho comparador, definidor, julgador, classificador, crítico e analítico 

no cérebro. 

 

Ele recebe a informação que flutua em seus sentidos, põe em caixinhas e classifica valores a 

elas então você sabe como lidar com elas, e o que fazer com aquela informação. 

 

Como você já pode imaginar pela descrição, é a parte do cérebro que é responsável por 

olhar as coisas em dicotomias. 

 

É o lado que diz “isso é bom, isso é ruim” e é responsável por 90% dos problemas que você 

enfrenta quando vai conhecer mulheres. 

 

É o lado do cérebro que você está usando quando você está diante de um clube se 

perguntando o que as pessoas ao seu redor podem pensar se você for abordá-la. 

 

É o lado do seu cérebro que você está usando quando você está desesperadamente 

esperando que ela não te diga “vá se foder!” quando você abordá-la. 

 

É o lado do seu cérebro que você está usando quando você está preso na sua cabeça 

tentando descobrir qual é a coisa perfeita a se dizer. 

 

É o lado do cérebro que pensa em valor e status. 

 

É o lado do cérebro que os gurus da comunidade estão tentando melhorar esperando que 

você terá um dia todas as respostas para todos os problemas. O que eles não perceberam é que 

há uma opção muito, muito mais simples... 

 

Agora não me entenda mal, você pode conseguir bons resultados usando esse lado do  
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cérebro. Você pode aprender a não se importar com o que as outras pessoas pensam, você 

pode aprender a como lidar com qualquer reação que ela possa ter possivelmente, mas você não 

precisa. 

 

Você não precisa passar anos desenvolvendo uma estrutura que esperançosamente possa 

lidar com qualquer situação. Existe um caminho mais fácil. 

 

Se você está no lado comparador, julgador e classificador do seu cérebro, você sempre vai 

encontrar problemas. 

 

Pode ser na resposta dela, pode ser em comparar-se com os outros ao seu redor, pode ser 

enquanto tenta entrar na sua cabeça tentando desconstruir a situação, pode ser realmente 

qualquer coisa. 

 

Você pode ser capaz de surgir com soluções para os seus problemas mas sempre haverá 

coisas que você nunca viu antes. Cada mulher é diferente. Cada interação é diferente. 

 

Sempre haverá problemas que surgirão ao ver o mundo através dessa lente. 

 

Mas, se você for para o outro caminho, você vai ver algo muito mais diferente. 

 

O outro caminho é a Rede Executiva. É a parte experienciadora do cérebro e ela não vê as 

coisas em dicotomias. 

 

De fato, ela nem sabe o que são dicotomias! Tudo o que essa rede sabe é como você sente 

as coisas. É experienciadora, intuitiva, criativa, e movida pela intenção. 

 

Ela não está presa no passado, tentando puxar toda a informação que você aprendeu, e não 

está presa no futuro, tentando projetar tudo o que poderia acontecer e vir com soluções pra algo 

que ainda não existe. 

 

Ela apenas vive o agora. 

 

Ele não tenta classificar a resposta dela, ele apenas sabe como ela se sente com você. 
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Ele não tenta descobrir o que as outras pessoas estão pensando, ele apenas sabe como as 

pessoas se sentem com você. 

 

Ele não tenta descobrir a coisa perfeita a dizer, ele apenas nota se ela parece ser o tipo de 

pessoa que você quer na sua vida. 

 

Ele não está criando problemas desnecessários enquanto tenta encaixar as coisas e comparar 

com as outras coisas que ele conhece; ele apenas sente. 

 

Então como isso vai te ajudar? 

 

Bom, pelo fato de que você não está revirando a sua cabeça tentando descobrir a próxima 

coisa para impressionar as pessoas e você está apenas focado em descobrir se essa mulher é o 

tipo de pessoa que você quer estar perto, você vai estar muito mais envolvido no momento atual. 

 

Você não está pensando no que as outras pessoas podem pensar de você, então sua 

ansiedade de aproximação não é um problema, você é capaz de ouvir tudo o que ela está dizendo 

para identificar as pistas que ela lhe dá e então você não fica sem o que dizer. 

 

Você é capaz de prestar atenção em todas as dicas não-verbais que ela está te alimentando e 

então você saberá o que ela precisa de você nesse momento. 

 

Mas o mais importante, você para de ligar para o que os outros pensam e você começa a 

viver a sua vida nos seus termos. 

 

Você começa a viver o estilo de vida de um Macho Alfa porque você deseja isso e você 

começa a ser o tipo de Homem que as mulheres desejam intrinsecamente estarem perto. 

 

Na essência, você conseguirá ser o tipo de cara que naturalmente tem interações sem 

esforços com as mulheres. 

 

A pergunta que eu vim te fazendo, capítulo por capítulo desse livro é “você acha que será 

mais rápido continuar lutando uma batalha infinita com sua Rede Padrão, ou nem se preocupar 

sobre enfrentá-la, e apenas se mudar para a sua Rede Executiva?” 
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Então, o que você acha? 

 

Mas, antes de você fazer uma decisão, eu só quero que você saiba algumas coisas mais sobre 

sua Rede Executiva e como ela impacta em tudo na sedução. 
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13.  PORQUE APRENDER SEDUÇÃO ESTÁ INIBINDO VOCÊ DE SER BOM EM 

 SEDUZIR MULHERES 

 

 

Eu amo exercícios de visualização. Sim, eles levam algum tempo mas eles são realmente úteis 

em tentar fazer você sentir o que eu estou tentando explicar. 

 

Eu quero que você pense nas piores noites que você teve em campo. Aquelas onde tudo 

parecia trabalho duro. 

 

Onde nada fluía. 

 

Quando você tinha que tentar pensar em tudo que você queria dizer antes de dizer, onde 

você tinha que tentar vir com as linhas antes de você dizê-las, as técnicas certas, os sistemas certos 

e quando tudo vinha tarde demais. 

 

As noites onde sua boca parecia anormalmente seca, sua barriga se sentia anormalmente 

apertada e sua ansiedade estava acima do teto. 

 

Toda vez que você falava com uma mulher, você tinha a sensação que o relógio estava se 

movendo devagar e ela estava prestes a fugir de você a qualquer segundo. 

 

Onde estava a sua cabeça nessas noites? 

 

Você estava apenas aproveitando tudo que estava acontecendo ao redor de você? 

 

Você estava 100% presente com as pessoas que estavam ao seu redor? 

 

Você estava dizendo a primeira coisa que veio na sua mente? 

 

Você estava fazendo a primeira coisa que veio em sua mente? 

 

Você estava permitindo o verdadeiro, o natural você interior, a se mostrar? 

 

Eu não posso falar por você mas eu sei que quando eu tenho essas noites, elas são uma  
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merda. Elas só dão trabalho duro. Tudo leva muito esforço. 

 

Eu não estou aproveitando nada, eu não estou presente com as pessoas que eu estou 

rodeado, eu não digo a primeira coisa que vem a minha mente, eu não faço a primeira coisa que 

surge na minha mente, eu escondo o verdadeiro eu e deixo minha vida mais difícil enquanto eu 

tento ser alguém que eu não sou. 

 

Agora, vamos colocar um pouco de contraste. 

 

Eu quero que você pense na sua melhor noite que você já teve em campo. Pode ter sido na 

última semana ou no último mês, ou pode ser muito antes de você ter se unido à comunidade. 

 

Você podia ter uma garota implorando para que você fosse a casa dela ou pode ser apenas 

uma daquelas noites que você sabia que estava bem, independente se acontecesse qualquer coisa 

com ela. 

 

As noites em que não era ansiedade, era excitação. As noites onde não havia desconforto no 

seu corpo, você estava apenas relaxado, aberto, e livre. 

 

As noites onde você deu permissão a si mesmo para ser o tipo de cara que você desejava 

ser. 

 

Onde estava a sua cabeça nessas noites? 

 

Você estava apenas aproveitando tudo que estava acontecendo ao redor de você? 

 

Você estava 100% presente com as pessoas que estavam ao seu redor? 

 

Você estava dizendo a primeira coisa que veio na sua mente? 

 

Você estava fazendo a primeira coisa que veio em sua mente? 

 

Você estava permitindo o verdadeiro, o natural você interior, a se mostrar? 

 

Bom, eu não posso falar por você mas eu sei que quando eu tenho essas noites, eu não  
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penso em nada. 

 

Eu não tento quebrar a matriz social, eu não me incomodo tentando vir com novos e loucos 

abridores, eu apenas fluo com o momento. Eu digo a primeira coisa que vem na minha cabeça e 

então eu apenas vou seguindo com qualquer coisa que ela me dizer, 

 

Então qual a diferença aqui? 

 

Pense de novo na informação das funções do cérebro que eu acabei de te dar. Você consegue 

ver alguma similaridade? 

 

As noites onde você empaca, as noites onde tudo é trabalho duro, você está preso 

analisando o movimento externo, você está tentando quebrar a matriz social, você está tentando 

classificar, julgar, e categorizar o ambiente externo. 

 

Essas são as noites quando você está operando com a sua Rede Padrão. 

 

Em contraste completo, as noites onde tudo fluiu, onde tudo é sem esforço, você está apenas 

experimentando tudo ao seu redor, você está seguindo seus desejos, apenas fazendo o que você 

quer, quando você quer. 

 

Essas são as noites onde você está operando com sua Rede Executiva. 

 

Essa é a sua grande diferença: você não está ficando melhor usando uma parte do seu 

cérebro, você está simplesmente trocando para outra parte do seu cérebro. 

 

Não há nada que você precisa “internalizar” para conseguir ser o tipo de cara que as 

mulheres simplesmente não conseguem se controlar quando estão próximas, é simplesmente uma 

questão de mudar aonde você está se focando. 

 

Toda vez que você aprende um conjunto de regras, de estruturas, de “você tem que fazer 

isso mas não pode fazer aquilo”, de “quando ela faz isso, significa isso”, e quando você tenta aplicá-

las na sua vida, você está se colocando na Rede Padrão. 

 

Você está escolhendo lutar contra as restrições do bom e ruim, você está escolhendo se  
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colocar em uma escadaria de status, você está escolhendo lutar contra crenças negativas, 

porque você está operando da parte do cérebro que pensa assim. 

 

Mas toda vez que você simplesmente relaxa, apenas flui com o que aparece na sua cabeça, 

pára de tentar analisar, pára de tentar decodificar as coisas, fica presente com as pessoas ao seu 

redor e consigo mesmo, e apenas se foca em experienciar tudo que está acontecendo dentro de 

você e ao seu redor, você está na sua Rede Executiva. 

 

Agora, eu sei o que você está pensando “Eu vi caras que aprenderam sedução e são bons em 

seduzir! 

 

Eles estudaram e praticaram e internalizaram e agora eles podem fazer todas as coisas que 

eu quero ser capaz de fazer!” 

 

A razão que esses caras conseguiram ficar bons através de aprender a seduzir é que eles 

chegaram a um ponto onde eles acham que eles tem toda situação sob controle e eles tem as 

habilidades para lidar com tudo que eles podem encontrar pelo caminho e então eles param de se 

preocupar, param de se incomodar, e finalmente relaxar na Rede Executiva e deixa-la seguir. 

 

Eles usam as informações e experiências passadas para deixar ir, relaxar, e usar as habilidades 

que nós temos desde que nascemos.  

 

Agora você pode escolher seguir esse caminho se quiser, mas é muito mais devagar. 

 

Logo que você enfrentar algo que nunca viu antes, você vai ter que checar de volta nos 

fóruns, nos seus e-books, e na sua Rede Padrão para tentar descobrir o caminho para passa-los. 

 

É por isso que esse caminho leva tanto tempo: porque toda vez que você acha algo que você 

não sabe como lidar, você vai ter que fugir e aprender uma nova técnica para lidar com isso. 

 

Mas as coisas não precisam ser assim. 

 

Você não precisa tentar contar com sua memória de reinos e reinos de conhecimento, você 

não tem que agonizar tentando internalizar conceitos por meses e meses para chegar a um ponto 

onde você troca para a sua Rede Executiva. 
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Você pode escolher fazer isso agora, se quiser. 

 

Você pode escolher mudar para a parte do seu cérebro que age fora do paradigma do status, 

essa é a auto-aceitação, e isso tem as crenças mais poderosas possíveis, se você escolher isso. 

 

Aqui está algo para você considerar: Você preferiria ter que aprender um monte de 

informações que podem nunca te ajudar a acessar todas as habilidades das quais você tem desde 

que nasceu ou você prefere apenas simplesmente acessar esse Homem naturalmente atraente que 

há dentro de si? 

 

"Então como eles surgem com assuntos para falar? Como eles lidam com a ansiedade de 

aproximação? Como então eles deve qualificar? Como eles sabem quando devem beijá-la?” 

 

Boa pergunta... 

 

O que eu vou te mostrar é como a idéia de internalizar esses conceitos de sedução é uma 

das piores fraudes a qual você foi submetido. 

 

É a maneira das companhias de sedução de fazer você pensar que você precisa dos produtos 

deles quando na verdade, é a sua confiança em produtos, estruturas, e técnicas que estiveram te 

segurando esse tempo todo. 

 

Intrigado ainda? 



Attraction Institute Traduzido por Koragg
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14.  A VERDADE ASSUSTADORA SOBRE ANSIEDADE DE APROXIMAÇÃO 

 

 

A Ansiedade de aproximação é avaliada como sendo o maior problema que os caras pensam 

que têm de ultrapassar para começar a obter o sucesso que eles querem, mas, é este pensamento 

que está tornando-o muito pior. 

 

Eu sei que parece estranho, mas pense nisso. 

 

O que é Ansiedade de Aproximação? 

 

Para mim, era basicamente o medo, mas há todo um conjunto de sintomas que vão com ele: 

aperto no peito, palmas das mãos suadas, borboletas no estômago, mas o maior era uma visão de 

túnel. 

 

Assim que eu sentia que a energia nervosa estava subindo, minha mente parecia passar em 

branco, e é como se eu travasse totalmente. Eu apenas encerrei. 

 

Mas porque? Mentes nunca estão em branco, sempre há coisas - independentemente se é 

uma sensação ou um pensamento, passando por lá, então o que estava acontecendo no meu 

cérebro? 

 

Não é que não havia nada acontecendo em meu cérebro, era que eu estava totalmente 

focalizado na ansiedade. 

 

Eu estava lá, naquele bar, olhando para esta criatura de perfeição, e tudo que eu conseguia 

pensar era: "Como faço para me livrar desse sentimento no meu corpo? Como posso deixar de 

estar nervoso para que eu possa apenas ser naturalmente atraente?" 

 

Não era que não havia coisas em torno de nós para falar, não era que não havia nada sobre 

ela que eu queria saber, o meu problema era que eu estava tão centrada na tentativa de não sentir 

ansiedade que eu não conseguia pensar em outra coisa. 

 

Não era a ansiedade que estava matando meu cérebro, eram os meus pensamentos sobre como 
fazer para me livrar desta ansiedade de aproximação que fazia com que meu cérebro fosse  
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morto. 

 

E mesmo que eu consegui-se me motivar a abordar a garota, tudo que eu ainda estava 

pensando era "como faço para esconder o fato de que eu estou nervoso?" E onde fui parar? 

 

Em lugar nenhum. 

 

Eu não tive nada para dizer porque eu colocava na minha cabeça que tinha que tentar achar 

alguma maneira de esconder o que eu realmente sentia. 

 

Eu estava dirigindo toda a minha atenção para dentro de mim e estão eu perdia tudo o que 

ela me oferecia. 

 

Havia muitas coisas para falar mas eu estava tão centrada em fingir que eu não estava ansioso 

que eu perdia todas elas. 

 

Não foram as sensações que fizeram com que eu encerrasse, ficasse sem coisas a dizer, 

fodessem completamente as minhas interações, foi o pensamento de que as sensações não 

deveriam estar lá. Foi o fato de que eu estava dirigindo toda a minha atenção à tentativa de livrar-

me da ansiedade em vez de me concentrar no que eu realmente estava lá para: conhece-la. 

 

Rotular as minhas sensações, julgando-as como não produtivas, e tentar encontrar soluções 

lógicas para elas era por-me na minha Rede Padrão e interromper todas as minhas habilidades 

naturais. 

 

Não era até que eu comecei a reconhecer que a ansiedade era apenas a maneira do meu 

corpo de dizer-me que eu gostava desta menina que as coisas começaram a mudar. 

 

Uma vez que fui capaz de reconhecer que não havia nenhum problema com esta sensação no 

meu corpo que eu tinha rotulado de ansiedade, e que era apenas uma reação muito natural que na 

verdade não altera a forma como eu ajo, ele parou de se tornar um problema. 

 

De fato agora, eu normalmente não abordo uma mulher até que eu sinta essa energia 

aumentar em meu corpo, porque agora eu entendo que é o modo do meu corpo de dizer-me, sem 

mim, mesmo que pagando muita atenção a ela, que ela é o tipo de mulher que eu quero conhecer. 
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Rotulando esta ansiedade como ruim, você está pondo-se na Rede Padrão. Você está se 

colocando na rede em seu cérebro que luta contra as crenças, que funciona dentro de uma escala 

de valor, e que tem de aprender a confiança. 

 

Se você somente reconhecer que a sensação e a estadia lhe presentam em vez de julgá-la, 

você poderá fazer transição para a parte não-julgamental de seu cérebro. 

 

Mas, e este é a parte realmente interessante da ansiedade da aproximação, se você realmente 

quis livrar-se dela para sempre, aqui está como você pode. 

 

Csikszentmihalyi é um psicólogo que estudou o fenômeno da 'Fluxo' há mais de 30 anos. Essa 

coisa que ele chama de fluxo é a mesma coisa que "estar no estado”. 

 

Ele descobriu que se você iniciou uma atividade onde o seu desafio percebido encontrou seu 

nível de habilidade percebida, você poderia entrar neste estado (Fluxo). 

 

Isto, em si, é um tópico muito interessante que tem muitos fatores relevantes para a 

“comunidade da sedução”, mas a parte mais relevante para nós, agora, é o que acontece quando 

você pisa fora da área de desafio comparando com a habilidade. 

 

Quando seu nível de habilidade consciente é superior ao nível de desafio percebido, você 

acha a experiência entediante. 

 

Isto é bastante óbvio quando você pensa sobre isso. Tenho certeza que você já jogou muitos 

jogos ou fez muitas atividades onde não havia nenhum desafio e realmente ficou muito chato para 

você. 

 

Mas, quando seu nível de habilidade percebida é menor que o nível de desafio percebido, 

você experimenta a ansiedade. Tenho certeza que você já experimentou isto em sua vida em algum 

lugar também. Talvez ele estava jogando um jogo de computador, talvez ele estava fazendo um 

exame, onde ficou por enquanto fora do seu nível de habilidade atual que você 

se tornou apenas realmente nervoso. 

 

Agora, pense sobre a ansiedade de aproximação. É apenas outra forma de ansiedade e como  
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todas as formas de ansiedade que acompanha este paradigma de habilidade e desafio. 

 

A razão que você está experimentando a ansiedade é porque você percebe que o nível de 

habilidade necessária para falar com ela é muito maior do que o seu nível de habilidade atual. Você 

vê o desafio como sendo maior do que a habilidade. 

 

Mas que desafios físicos você enfrenta de fato? 

 

Será que é realmente maior que o seu nível de habilidade atual? Bem, você tem que chegar a 

proximidade física dela, e você tem que ser capaz de comunicar as informações para ela. Existem 

outros? Qualquer coisa? Não. 

 

Então de onde é que essa percepção de o desafio ser maior do que seu nível de habilidade 

atual vem? Se não é do mundo físico, onde poderia ser? 

 

Os desafios que você percebe só existem em um lugar: dentro da sua cabeça. Eles só existem 

por causa do modo que você está analisando o mundo ao seu redor. 

 

Eles só existem porque você está julgando e categorizando reações potenciais, resultados 

potenciais, e tentando chegar a formas de lidar com eles antes que eles ocorram. Eles só existem 

porque você está na sua Rede Padrão. 

 

Se você não tentasse descobrir como fazer com que ela goste de você, se você não estivesse 

tentando descobrir como lidar com os potenciais obstáculos, se você não estivesse tentando 

analisar, julgar e categorizar o mundo em torno de você, então estes desafios imaginários que lhe 

causam esta ansiedade não existiriam. 

 

Aqui está uma coisa a considerar: você acha que seria mais rápido continuar tentando achar 

formas de vencer a ansiedade de aproximação para que você possa começar a se aproximar ou 

você acha que seria mais fácil ser capaz de fazer tudo que você quer ser capaz de fazer, 

independentemente de como você se sente? 



Attraction Institute Traduzido por Leir

APRENDER ROTINAS ESTÁ TE DEIXANDO SEM COISAS 
PARA DIZER PARA UMA MULHER?



Attraction Institute Seduction Community Sucks

1015 | Aprender Rotinas Está Te Deixando Sem Coisas Para Dizer... Seduction Community Sucks 85

15.  APRENDER ROTINAS ESTÁ TE DEIXANDO SEM COISAS PARA DIZER A UMA 

 MULHER? 

 

 

Eu estive lá várias vezes antes... 

 

Parado na frente de uma mulher bonita, AQUELA mulher bonita a qual você esteve a noite 

inteira esperando para falar, FINALMENTE tendo ela ouvindo o que eu queria dizer, e então isso 

acontece... 

 

O cérebro congela, nada sai da sua boca, e tudo segue morro abaixo. 

 

Como você conserta isso? 

 

Bom... a comunidade de sedução diz que você deve aprender mais coisas para falar e, 

aparentemente, parece algo como uma solução lógica mas o que eu estou prestes a te mostrar 

pode mudar sua opinião sobre isso. 

 

Aprender rotinas não está apenas te fazendo perder TODAS as pistas e dicas que ela está te 

dando para seguir a conversa em momentos novos e empolgantes, mas também está prevenindo 

você de surgir com coisas engraçadas e divertidas para dizer. 

 

Sim, eu sei, isso parece um pouco estranho, mas tudo o que eu tenho dito parece normal 

logo de cara? Continue ligado e eu garanto que você vai entender o que eu estou falando. 

 

Vamos começar com perder todas as pistas. 

 

Eu costumava ficar sem coisas pra dizer, todas as vezes. Isso costumava me matar. Eu até ia 

bem com as garotas que eu não estava tão interessado mas logo que você me colocasse na frente 

e uma mulher da qual eu estava REALMENTE interessado, tudo ficava uma merda. 

 

Minha boca ficava seca, minhas palmas suavam, eu sentia como se tivesse cegueira, e minha 

mente ficava totalmente em branco. 

 

Eu procurei tentando achar uma resposta para isso durante um bom tempo e sempre vinha  
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com a mesma resposta: desenvolver um conjunto de rotinas maior! 

 

Claro, isso parece ótimo na teoria mas... 

 

Eu precisava de algumas coisas para ter certeza que eu tinha todas as situações sobre 

controle então eu defini 40 rotinas. De acordo com a teoria popular naquele tempo, você precisa 

usar em 20 grupos para internalizar cada rotina. 

 

Então, por cálculos simples, eu precisava abrir 800 grupos apenas para desenvolver meu 

conjunto de rotinas! 

 

Antes que eu trabalhasse em qualquer parte do meu jogo, em 20 grupos por semana em uma 

GRANDE semana, eu teria que passar 40 semanas nisso??? Você deve estar brincando... deve ter 

um jeito mais fácil e rápido... 

 

E então eu o achei... 

 

Os homens aprendem sedução normalmente como um processo sequencial. Eles se focam 

em abordagem. Eles trabalham e trabalham até ficar bons nisso e então, eles chegam ao próximo 

obstáculo deles – ficar sem o que dizer. 

 

Eu instruí muitos rapazes através desse obstáculo e havia uma pequena coisinha que CADA 

UM DELES mudou e então lhes deu resultados incríveis. Não era aprender mais assuntos, não era 

aprender sobre reinterpretação, desqualificação, ou “Sim, e...” (n.d.t.: uma técnica de humor de 

improviso)... Era algo muito mais simples. 

 

Após ouvir pacientemente a milhares de conversa, eu desenvolvi esse revolucionário, modelo 

de um estágio que vai transformar as reações das mulheres, para sempre. Essa é a técnica mais 

poderosa disponível. 

 

Uma técnica que não vai apenas garantir que você nunca vai ficar sem assunto, mas que vai 

fazer você nunca mais se preocupar que isso seja um problema de novo. Quer saber qual é? 

 

Ouvir. 
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Sim. 

 

Ouvir. 

 

E o único e maior problema que evita que os caras tenham conversas que simplesmente 

fluem. 

 

Eles estão tão presos na mente deles tentando descobrir qual a próxima coisa incrível a dizer 

que eles não estão nem ouvindo as mulheres na frente deles. 

 

Eu não estou falando sobre aprender essa química ou apertar os botões dela, eu estou 

falando apenas em ter conversas divertidas. O resto pode vir depois. Aprenda a caminhar antes de 

você tentar correr. 

 

Na minha experiência, aprender esse conteúdo de alto nível pode na verdade ser bem 

depreciante. 

 

Os caras ficam tão presos tentando fazer esses jogos intrigantes e estruturas que eles 

esqueceram de escutar o que elas estão lhe dando na real. 

 

Quando você estava correndo nos campos de futebol, ou no pátio do colégio, jogando algum 

esporte com seus amigos, ela não estava. Ela estava sentada com as amigas garotas aprendendo 

essa arte antiga de “ter uma conversa”. 

 

Ela estava aprendendo a ouvir suas amiguinhas, ela estava aprendendo a escutar às suas dicas, 

ela estava aprendendo a estar presente na conversa ao invés de tentar vir com o próximo assunto 

impressionante para suas amigas. 

 

Ela sabe como lhe dar avanços, sabe como te dar tangentes. Ela esteve fazendo isso por anos! 

A única coisa que está impedindo você de ter essas conversas fluentes não é que você esteja com 

falta de coisas para dizer, é que você não está escutando às dicas dela. 

 

Se você não acredita em mim, tente o seguinte: vá para um bar, e eu quero que você tente 

escutar uma conversa entre duas mulheres. 
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Eu quero que você sente e ouça o fluir da conversa e por todas as dicas e pistas e possíveis 

tangentes que você levaria se você estivesse na conversa. Tome nota de quantas coisas você 

poderia falar. 

 

Eu garanto que se quando você parar de tentar impressionar ela com todas as coisas 

incríveis que você fez e você apenas relaxa e ouve, você nunca mais terá que se preocupar com a 

vergonha de ficar sem assuntos para falar. 

 

Ótimo, então agora você está ouvindo, mas como você surgirá com assuntos criativos e 

interessantes para falar? 

 

É hora de voltar para o bom e velho cérebro e suas redes de funcionamento. Eu mencionei 

como a Rede Padrão e Executiva funcionam de maneiras diferentes, e aqui está como ela se aplica 

para ter conversas divertidas. 

 

Sua Rede Padrão funciona em um processo linear. Ela funciona sequencialmente: A=B=C=D. É 

apenas capaz de fazer ligações pequenas, e lógicas entre os elementos da conversa. 

 

Por exemplo: se você está curtindo em um bar, conversando com uma mulher bonita e ela 

fala sobre bronzeamento, aonde você pode chegar com isso? 

 

Bom, se você está em um momento particularmente lógico, você pode mencionar os perigos 

atuais do bronzeamento, ou o quanto você gosta de bronzeamento, mas isso vai te levar muito 

longe? 

 

Se você estudou sobre reprogramação, você pode fazer algumas piadas sobre ela ser uma 

dessas garotas que gastam bastante consigo mesmo que usam aqueles biquínis estupidamente 

caros e passa o dia inteiro vivendo na praia, indo uma vez para a beira do mar, mergulhando o 

dedão do pé na água, e fugindo após notar que a água está fria, e então correndo para as suas 

toalhas e ficando por mais outras 8 horas de bronzeamento. Mas até quando você consegue 

manter isso? 

 

Por outro lado, sua Rede Executiva funciona totalmente diferente: ela faz conexões não 

lógicas. 
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Ela não se conecta nos elementos da conversa, ela se coneta nos elementos experimentais. 

Vamos dizer que ela menciona bronzeamento mais uma vez e você está no momento ligado a sua 

Rede Executiva. 

 

Aonde você iria? 

 

"Hum... Eu adoro ficar no sol. Eu me sinto tão bem. Ele me leva de volta a minha infância. 

Logo que eu saia do colégio, eu costumava passar meu verão inteiro na praia. Nós levantávamos...” 

 

Ou 

 

"Eu tive o feriado mais incrível no verão passado, em que fomos em uma viagem para a costa 

e passamos o tempo todo simplesmente deitados no sol, se bronzeando...” 

 

Ou qualquer histórias você tenha no seu mundo sobre a experiência de deitar no sol. 

 

Ao invés de falar sobre informações lógicas ou tentar provocá-la até conseguir a submissão 

dela, você pode ser aberto, compartilhar algo interessante e conectar-se a ela de verdade. 

 

Enquanto você está na sua parte experimental do cérebro, suas histórias são cheias de 

emoção, paixão, e ela consegue ver o verdadeiro você ao invés de ter que vascular por um monte 

de lixo aleatório para ver quem você é de verdade. 

 

Suas conversas vão ser muito mais emocionais, muito mais verdadeiras, e as conexões que 

você vai formar serão muito mais poderosas. 

 

Agora, há mais outro benefício incrivelmente poderoso da Rede Executiva quando o assunto 

é não ficar sem o que dizer: pensar grande. 

 

Ela não se foca nos pequenos detalhes do que está acontecendo como a Rede Padrão, ela 

pensa no objetivo como um todo. Ela não está tentando descobrir a próxima coisa a dizer, ela está 

se focando em “porque eu estou aqui?” Ela se move em direção aos objetivos. 

 

Ela está analisando as mulheres através da idéia de “ela é o tipo de mulher que eu quero na minha 
vida?” Isso resulta em sempre ter coisas para falar porque há sempre mais coisas que você  
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quer saber sobre ela e o mundo dela. 

 

O que ela ama? 

 

O que a entristece? 

 

O que ela tem paixão em fazer? 

 

Os valores dela são iguais aos meus? 

 

“Mas eu vi caras que aprenderam rotinas e tem conversas excelentes com mulheres que são 

divertidas e engraçadas”. Se você não consegue fazer aprendendo rotinas, então como eles 

conseguem? 

 

Eu não disse que você não consegue fazer isso aprendendo rotinas, é simplesmente um 

processo muito mais demorado. 

  

Você vai ter que chegar a um ponto onde você sente que tem histórias o bastante para 

cobrir qualquer situação para que então você possa relaxar e não ficar analisando logicamente a 

situação.  

 

Aqui vai algo para você considerar: 

 

Você acha que vai ser mais rápido passar meses e meses de sua vida tentando memorizar 

histórias detalhadas sobre a vida de outra pessoa? 

 

Ou você acha que seria mais rápido simplesmente conseguir trazer as histórias de sua vida, 

agora, e em uma maneira que ela consiga se conectar e se sente atraída a ouvir? 
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16. APRENDER QUALIFICAÇÃO ESTÁ INIBINDO VOCÊ DE QUALIFICAR 

NATURALMENTE 

 

 

Eu não estou tão por dentro dos conceitos das comunidades, mas eu acho que a qualificação 

é, atualmente, um dos conceitos mais importantes. 

 

Para aqueles que não conhecem a qualificação, ela ocorre quando há a necessidade de 

esconder o quanto ela é atraente para fazê-la achar que você está atraído por ela, além da beleza 

física. Simples assim. 

 

O que a comunidade não diz a você sobre qualificação, apesar de você não precisar saber, é 

que você acaba pensando que deve aprendê-la e isso é que está impedindo você de se permitir 

fazer a qualificação de modo congruente. 

 

Se você quer ‘internalizar’ a qualificação, a partir de agora, ao invés de gastar meses e meses 

tentando colocar a qualificação no seu material de rotinas, aqui está como você pode fazer isso: 

 

Imagine que está comprando um carro novo. 

 

Você está no depósito da concessionária com o vendedor, perguntando várias questões 

sobre todos os diferentes carros – Você está querendo um carro com bastante potência, ótima 

dirigibilidade, mas você não necessita tanto de quatro portas. 

 

Ele escuta, responde adequadamente e se restringe às suas escolhas. 

 

Você está, simplesmente, qualificando os carros. Você está fazendo questões para ter certeza 

sobre aquilo que deseja adquirir. Você precisou saber como fazer isso? 

 

Você teve que ler sobre isso em algum manual ou e-book sobre carros? Você teve que fazer 

o download de um conjunto de DVD’s para aprender a estrutura disso? Precisou de meses e 

meses de prática num depósito de carros para fazer isso? 

 

Não, seria um absurdo! 
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Ninguém precisou te ensinar que você precisa fazer questões sobre carros, em certa ordem, 

para encontrar aquele que é o melhor para você, você somente faz isso! 

 

Então por que você não faz isso quando está conhecendo as mulheres? Por que será que na 

interação com mulheres atraentes você tem que treinar e construir isso no seu material de 

rotinas? 

 

A diferença é que você está tentando conquistar. A diferença é a sua intenção. 

 

Eu só preciso parar você aqui por um segundo, nós precisamos ser honestos um com o 

outro por um segundo. 

 

E não é qualquer tipo de honestidade, estou falando sobre honestidade pura! 

 

Você está num clube, relaxando com seus amigos e de repente você a vê. 

Não é qualquer ‘ela’... é ‘ELA’ ! Aquela que você tem procurado – a sua HB12 

 

Você está tendo uma ótima noite, então você decide dar uma melhorada. Você caminha até 

ela e abre a sua boca. 

 

Nesse ponto, o que exatamente você está tentando conquistar? Qual a sua intenção? É dar 

valor? É se divertir? É compartilhar o amor? Talvez... Mas por quê? Bem, se você é como eu 

costumava ser, você está fazendo essas coisas por um pensamento muito calculado. 

 

O que é preciso fazer? É bem óbvio quando você pensa nisso – fazer ela gostar de você. Você 

está agindo assim porque você leu ou tem lido que esse é o modo de ter as mulheres que você 

deseja. 

 

Agora, se você está tentando a fazer gostar de você, você acha que irá qualificá-la 

naturalmente? Você acha que está escondendo o quão você está, naturalmente, atraído pela beleza 

física dela? 

 

Se a sua meta é mostrar a ela que você é o tipo de cara que ela deveria estar, você está 

avaliando ela como pessoa? 
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Não. 

 

Você está tentando ter a certeza de poder conhecer o corpo dela. Você está tentando ter 

certeza de que você é o tipo de cara que ela precisar ter. 

 

Quando você estava comprando um carro, você estava procurando o que você precisava. 

Você estava tentando procurar o carro perfeito para você e você o qualificou naturalmente. 

 

Quando você sai para conhecer mulheres atraentes você está totalmente intencionado a 

mudar e essa é a razão para você aprender como qualificá-la. 

 

Se você está aprendendo a qualificar, significa que você faz isso para conseguir uma maneira 

de as garotas se sentirem atraída a você, ou seja, significa que você não está fazendo isso 

naturalmente. 

 

Se você está sendo o homem dos sonhos dela por ser o homem dos seus sonhos, tendo na 

sua vida pessoas que você deseja, acontecerá normalmente. 

 

Se você quer ‘internalizar’ a qualificação, a partir de agora, antes de gastar meses e meses 

tentando colocar a qualificação no seu material de rotinas, simplesmente realize uma busca para 

definir o que você está querendo numa mulher e vá procurar isso. 

 

Isso também se relaciona com a rede padrão e rede executiva. 

 

A rede padrão foca em pequenos detalhes (o que fazer; as consequências). Logicamente isso 

destrói as informações e tenta desenvolver o que elas significam. 

 

A rede executiva tem o foco em grandes imagens, é responsável pela expressão. Isso pega 

informações e avalia o que elas significam em relação ao objetivo que você está tentando concluir. 

 

Se você está escolhendo a sua rede padrão, então você está escolhendo ser nervoso, você 

está escolhendo tentar derrotar crenças negativas, você está escolhendo ter uma batalha contra o 

baixo valor, está escolhendo ter que tentar lembrar coisas para falar e está escolhendo ter que 

aprender como qualificar. 
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Se você está escolhendo o desenvolvimento da sua rede executiva, você está escolhendo ser 

‘confiante’, você está escolhendo trabalhar em suas crenças e em seu valor, você não está 

escolhendo ter que lidar com a ansiedade de aproximação, você está escolhendo usar as áreas 

criativas do seu cérebro, e está escolhendo qualificar de modo natural. 

 

Aqui está uma coisa para você considerar: 

 

Você acha que seria rápido e fácil aprender confiança, crenças positivas, comportamentos de 

alto valor, como combater a ansiedade de aproximação, coisas para falar, e qualificação? 

 

Ou somente usar a parte do seu cérebro que lida com essas coisas naturalmente? 
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17. APRENDER CALIBRAÇÃO ESTÁ TE DEIXANDO DESCALIBRADO 

 

 

A comunidade parece abordar essa idéia de calibração como se fosse algum tipo de arte 

marcial na qual você só será mestre quando depois de meses e meses de sustância, levando foras, 

mas eles estão errando. 

 

Não existe toda essa dificuldade. Não há, em qualquer lugar, essa dificuldade. É fato! Quando 

você sabe o que está acontecendo, não existe nada para aprender! 

 

Você precisa de ajuda para saber quando alguém está nervoso? 

 

Você poderia saber só olhando a foto deles? 

 

Você precisa de ajuda para saber quando alguém está triste? 

 

Você poderia saber só olhando a foto deles? 

 

Você poderia dizer quando alguém está aborrecido? 

 

Você poderia saber só olhando a foto deles?  

 

Então por que você acha que precisa tentar aprender como saber quando alguém está 

atraído por você? 

 

Eu vou lhe dizer por quê. 

 

Existe outra parte das funções complicadas do cérebro que eu não disse a você. 

 

A rede executiva não é somente a parte experimental do cérebro, mas é também a parte 

intuitiva dele. Contém as áreas do cérebro que processa palpites não-verbais e o som das vozes. 

 

E a menos que você seja autista ou tenha sofrido um trauma, você teve 3 ou 4 dessas partes 

desenvolvidas no seu cérebro. 
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É possível que você não possa se comunicar através da lingua quando você estiver de idade, 

você confiará totalmente nessas áreas para ajudarem a decifrar as coisas que acontecessem ao seu 

redor. 

 

O que isso significa para a sedução? 

 

Bem, você já está calibrado no momento e se você está tendo problemas com calibração, é 

porque você está usando a parte do seu cérebro que não está calibrada – sim, eu estou falando da 

Rede Padrão. 

 

A razão pela qual você precisa aprender calibração é porque você está tentando ser 

calibrado. 

 

Você está tentando achar uma base lógica sobre o que você está interpretando dela. 

 

Se você não estava tentando analisar a situação de modo lógico e teve a coisa perfeita para 

falar ou fazer, então isso não deveria ser um problema. 

 

Aqui está uma coisa a considerar: 

 

Você acha que isso seria mais rápido, mais fácil e mais simples gastando horas e horas 

aprendendo toda a diferença tênue dos padrões de linguagem corporal? 

 

Ou seria mais simples acessar a parte do seu cérebro que já conhece essas diferenças? 
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18. JOGO INTERNO CAPÍTULO I 

 

 

Há todo um conjunto de fatores que estão em curso que são a razão pela qual você está 

preso em sua Rede Padrão ao interagir com as mulheres. 

 

Variam de sua situação de trabalho, para a sua criação, no seu "conhecimento" sobre 

mulheres que se encontram, mas felizmente para você, todos eles podem ser superados de 

maneira muito simples e muito fácil.  

 

Você pode se surpreender ao ouvir isto, mas a maneira como você está agindo quando você 

está próximo de belas mulheres é realmente uma habilidade altamente desenvolvida.  

 

Sim, eu sei que soa estranho, mas é uma habilidade que você gastou milhares e milhares de 

horas de desenvolvimento.  

 

Por que eu estou dizendo isso?  

 

Porque quando você realmente entender que não há nada de errado com você e tudo que 

você faz é apenas um hábito que você desenvolveu, então você está meio caminho andado para 

mudar as coisas assim que são mais produtivos. 

 

Se você ainda está preso na mentalidade de tentar "consertar" o que está fazendo, você 

sempre vai ser preso na parte do cérebro que não vai ajudá-lo a obter o que deseja.  

 

Afinal, o certo e o errado é uma parte da Rede Padrão.  

 

Tenho certeza que você já passou por esse cenário, em algum momento em sua vida: na sala 

de aula, ou no playground, você disse o você pensou e você foi ridicularizado por isso.  

 

Talvez fosse apenas uma vez, ou talvez ele tomou-lhe algumas vezes para aprender mas, 

normalmente, leva apenas alguns pequenos exemplos para aprender a equacionar dizendo o que 

você pensa com a dor.  

 

E talvez isso não foi apenas em sua vida diária, mas talvez apenas com mulheres.  
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Você teve alguns exemplos onde você disse que você queria dizer, ficou fechado para ele, e 

agora associar dizendo o que você acha de mulheres com dor.  

 

Agora, quando você tentar, porque você associou aquela ação com a dor, as palavras saem 

meio temerosas, você não fica atrás deles, e assim eles se dilacerado novamente.  

 

É uma profecia de auto-realização bastante áspera.  

 

Então, onde está essa habilidade que eu estava falando? Bem, essa conexão que você fez entre 

dizer o que pensa e dor é uma habilidade muito poderosa.  

 

Você aprendeu que, se você disser o que pensa, te leva à dor, e portanto você aprendeu a 

proteger-se da dor não dizendo o que você pensa.  

 

Você também aprendeu que interagindo com as mulheres pode causar tanta dor que, a fim 

de proteger-se de mais dor, você adquire a ansiedade em antecipação da dor e portanto você não 

vai em frente.  

 

Tudo o que você está experimentando é uma conexão que você fez no seu cérebro em 

algum lugar no seu passado.  

 

Se você quiser alterar a forma como você reage ao estímulo, tudo que você precisa fazer é 

fazer novas conexões em seu cérebro. É muito simples.  

 

Sim, isso pode parecer simples, mas deixe-me explicar o que estou falando.  

 

A Compreensão científica comum de função do cérebro durante todo o tempo até o século 

passado, era de que o cérebro era uma máquina fixa e rígida e que, uma vez que foi criada um 

padrão, ele era muito, muito difícil de quebrar.  

 

Na verdade, acreditou-se que era tão rígido que, quando você tem uma certa idade, você 

pode também desistir de tentar mudar, porque não vai acontecer.  

 

Isso foi até que os cientistas começassem a investigar este fenômeno conhecido como 

neuroplasticidade.  
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Agora, eu não vou entrar em detalhes mais específicos (se você quiser saber mais, confira 

"The Brain That Changes Itself(O Cérebro que se Modifica)"de Norman Doige), mas a idéia básica 

é que o cérebro é menos rígido do que pensávamos.  

 

Na verdade ele é muito, muito, muito longe de ser rígida. Não é tanto que ele é uma máquina, 

é muito mais como um músculo que qualquer coisa.  

 

Ele tem a capacidade de modificar-se, não só de forma muito eficaz, mas também muito 

rapidamente.  

 

O novo entendimento do cérebro que temos hoje é muito interessante.  

 

Seu cérebro é composto de bilhões e bilhões de neurônios que são responsáveis por todos 

os elementos diferentes em seu cérebro. Quando os neurônios são acionados por uma corrente 

elétrica, eles provocam uma resposta.  

 

Isto poderia ser em termos de uma consciência, um sentimento, uma sensação, ou uma ação. 

Quando os neurônios em duas áreas diferentes do cérebro são acionadas ao mesmo tempo, eles 

começam a formar uma conexão.  

 

Se esse acionamento simultâneo acontece repetidamente, a conexão fica mais forte.  

 

Assim como um músculo, quanto mais você usá-lo, mais forte e mais rápido ele fica.  

 

Você pode realmente treinar seu cérebro para que uma parte específica da informação possa 

desencadear uma série de outras respostas, sem qualquer estímulo adicional.  

 

O exemplo clássico da comunidade é a ansiedade de aproximação.  

 

Você vê uma mulher bonita. Você equipara a falar com ela com dor. Isso desencadeia a 

resposta de ansiedade. Você não precisa falar com ela.  

 

Será que ela realmente fez alguma coisa? Tem alguma coisa realmente acontecendo entre 

você e ela?  
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Será que ela disse alguma coisa? Será que ela de alguma forma indica para você que algo ruim 

vai acontecer se você falar com ela?  

 

Não. No entanto, você ainda sente ansiedade.  

 

Este problema de associação também ocorre por causa dos hábitos que você tem em sua 

vida diária. Em seu ambiente de trabalho, quanto tempo você gastaria logicamente analisando 

dados, objetos ou pessoas?  

 

50%? 70%? 90%?  

 

Como você acha que você está treinando seu cérebro aqui?  

 

Se você está gastando a maioria do seu tempo acordado preso na sua rede padrão, treinando 

seu cérebro para analisar logicamente tudo o que você vê, o qual eficiente você acha que seu 

cérebro vai ficar?  

 

Você acha que ele vai se tornar a sua escolha automática de rede? 

 

Essencialmente, você está usando a sua rede padrão porque você acha que você precisa.  

 

Em algum lugar no seu passado, você já usou e ele ajudou a obter o que você pensou que 

você queria. É que você parou de sentir dor e por isso agora você quer usá-lo o tempo todo.  

 

Espero que agora você possa ver que não só esse processo não vai ajudá-lo a melhorar na 

velocidade da luz, como também é a mesma coisa que causa a maioria de seus problemas, em 

primeiro lugar!  

 

Aqui está uma coisa para você considerar: Agora que você entende o que está causando os 

seus problemas e que há um caminho fácil, você quer tomá-lo?  

 

Eu lhe pergunto isso porque eu estou a ponto de deixá-lo o ingrediente chave para fazer a grande 
mudança. 
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19.  JOGO INTERNO AVANÇADO CAPÍTULO I  

 

 

  Tudo o que eu tenho mostrado ao longo deste livro não é algum tipo de bala mágica ou 

solução de pó de fada, é sobre fazer uma escolha. 

 

  É tudo sobre como fazer a escolha entre a longa e árdua tentativa de "internalizar" passo a 

passo todos esses diferentes elementos da comunidade da sedução e simplesmente permitir que 

suas habilidades naturais possa sair de sob as camadas de lixo que foram empilhados em cima delas. 

 

  Agora mesmo, vou mostrar-lhe como começar a fazer essa escolha. 

 

  Se você quiser dobrar sua taxa de melhoria, é preciso simplificar todo o processo abaixo em 

um jeito simples e fácil de aplicar de modo que incorpore todos estes elementos ao mesmo tempo. 

 

  Então, aqui está.  

 

  Bem, o que estou prestes a mostrar-lhe não é só como ser "confiante" (ou mais 

precisamente, não ser não-confiável), viva fora das crenças negativas (e positivas), e seja percebido 

como de "alto valor" (mas realmente não se preocupe com o valor em si)... 

 

  Mas também como lidar com sua ansiedade de aproximação, qualificar naturalmente sem 

pensar nisto, achar o opener perfeito toda vez, fluir em conversações com facilidade, ser totalmente 

calibrado, avançar com o closer perfeito em demanda, e como ser capaz de fazer isto sem ter 

necessidade de aprender outra coisa. 

 

  Agora eu sei que isto pode soar como aquelas típicas propagandas de comunidade de 

sedução, mas não é. 

 

  Não vou alimentá-lo com alguma estrutura teórica enrolada, murmúrio de psicologia 

evolutiva ou até mesmo cobrá-lo dinheiro por isto, eu vou simplesmente indicar um dos mais óbvios, 

o mais simples e ainda conceitos de sedução mais poderosos de sempre: o poder de propósito. 
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Há um pequeno elemento simples na comunidade que parece terminar olhando: interações 

são propósitos dirigidos. 

 

  O que quero dizer com isto é que tudo que você faz enquanto interage com outra pessoa 

é um produto de dois elementos: 

 

  1. O que você quer alcançar, e 

 

  2. Como você acha que vai alcançar isto. 

 

  Pense nisso. Como as suas ações mudariam de acordo com estes propósitos diferentes? 

 

  .Tentar impressionar seu chefe. 

 

  .Tentar ser despedido pelo seu chefe. 

 

  .Tentar se livrar de seu chefe incompetente para que você possa completar o seu trabalho 

e sair. 

 

  .Tentar ver se o seu potencial chefe é compatível com os desejos do seu trabalho. 

 

  Sobre que tipos de coisas falaria você? Como você falaria sobre elas? Quanta ponderação 

você colocaria no que as outras pessoas disseram? 

 

  Ok, agora vamos ao longo destes com diferentes mapas de como você consegue o que 

deseja.  

 

.Tenta impressionar o seu chefe quem: 

 

   .Gosta dele quando as pessoas puxam o saco dele 

   .Respeita o pensamento independente 

   .Pensa que o comportamento dominante é um sinal de um bom empregado 

 

.Tenta ser despedido pelo seu chefe quem: 
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 .Gosta dele quando as pessoas puxam o saco dele 

   .Respeita o pensamento independente 

   .Pensa que o comportamento dominante é um sinal de um bom empregado 

 

.Tenta livrar-se do seu chefe incompetente portanto você pode concluir o seu trabalho e sair: 

 

   .Quando você sabe que ele está procurando somente a validação dos seus esforços 

   .Quando você sabe que ele só responde a comportamentos dominantes e assertivos 

 

.Tenta ver se o seu potencial chefe é compatível com os desejos do seu trabalho: 

 

   .Quando você realmente valoriza a microdireção e o reforço positivo constante 

   .Quando você realmente valoriza o espaço e a integridade 

   .Quando você realmente valoriza um ambiente de trabalho desafiante 

 

  Como você começaria as conversações? 

 

  Como nervoso você se sentiria? Sobre que tipo de coisas você falaria? Sobre que tipo de 

materiais você falaria? 

 

  Como você estaria aberto sobre si mesmo e o que você queria? 

 

  Tudo o que você faz é um produto do que você está tentando alcançar e como você acha 

que você adquire isto.  

 

  Agora para a parte divertida.  

 

  Se você está indo contra os mesmos sticking points quando você está em field, há algo por 

trás disso. 

 

  Se você continuar realizando as mesmas ações que você sabe que não deve, então você 

está fazendo-os por uma razão: o que você está realmente tentando alcançar de fato e como você 

acha que consegue o que quer. 
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Você tem um mapa dentro da sua cabeça que diz 'se você fizer isto, e isto, e isto, então você 

terá o que você será depois'. 

 

  "Mas eu não faço! eu sei que suplicando, que estando necessitado, que não qualificar não vai 

me trazer o que eu quero". 

 

  Não você não faz, você somente PENSA isso.Se você SOUBESSE isto, você não o faria mais. 

Tudo que você tem é a informação flutuando dentro de sua cabeça no momento.  

 

  Não é real para você. Você não percebeu ainda.  

 

  Se você quiser ser capaz de mudar todos os elementos que você está trabalhando desde 

que se juntou a comunidade, sem nunca ter que passar meses e meses à internalizar informações 

confusas, então o caminho é simples: 

 

  Mude o que você está trabalhando no sentido e como você acha que está indo buscá-la 

 

  Para fazer isso, você primeiro precisa saber onde você está, agora.  

 

  Não há mais perguntas hipotéticas para você considerar, agora esta abaixo o negócio real. 

 

  Tente isto: pense em todas as coisas que você está fazendo no jogo que você sabe que você 

não deveria estar fazendo, todas as coisas que você se ouve dizer e você então dê um tapa na sua 

cara, todos os sticking points que estão o segurando, e então dê um boa olhada neles. 

 

  Tente e trabalhe para fora o que seu propósito é (de fato faça agora, ele fará um mundo 

inteiro de diferença do modo que você empenha o resto deste livro). 

 

  Se você estiver tendo dificuldade,vá até a lista de propósitos que eu escrevi acima e 

compare suas ações no set com as ações que você estaria fazendo nesses exemplos. 

 

  Veja se você pode encontrar uma uniformização. Deve tornar-se bastante claro muito 

rapidamente.  

 

  Todo relato de campo que eu li, toda análise de sticking point que eu passo, todo set de 
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obstáculos na estrada que os sujeitos apresentam a mim tudo vem de um caroço muito 

comum. 

 

  Se você apenas tentar tratar os sintomas externos, você só vai continuar batendo sua 

cabeça contra a mesma parede. 

 

  Você só vai se manter lutando a mesma batalha, inúmeras vezes. Poderia levar meses, 

poderia levar anos quem sabe. 

 

  Se você quiser ir além de todas estas questões para sempre, está na hora de tomar uma 

abordagem diferente. 

 

  Uma vez que você trabalhou para fora o que você está tentando conseguir, então você 

pode começar a mudar isso. 

 

  Para ajudá-lo por esse caminho, tenho um seminário (gratuito) no website que o ajudará a 

compreender esses conceitos de forma mais aprofundada. É um seminário exclusivo que dirigi para 

alguns de nossos instrutores de aprendiz. 

 

  Nestes vídeos entro em muito mais detalhe sobre os níveis diferentes do que você está 

fazendo, como está afetando você, e o caminho que você pode tomar para modificar o seu mundo, 

agora mesmo. 

 

  Você pode encontrá-los aqui: 

 

  http://www.attractioninstitute.org/what-they-dont-tell-you-about-inner-game-1 

 

  Uma nota que eu preciso fazer. Nestes vídeos de Princípios básicos do Jogo Interno, refiro-

me ao córtex pré-frontal esquerdo e direito. 

 

  Estes são os nomes menos específico as redes Padrão e Executiva. 

  

  Portanto, quando digo córtex pré-frontal esquerdo, eu estou me referindo a Rede Padrão e 

quando eu estou falando sobre o córtex pré-frontal direito, eu estou falando sobre a Rede 

Executiva. 



Attraction Institute Traduzido por Willtb8

JOGO INTERNO AVANÇADO CAPÍTULO II
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20. JOGO INTERNO AVANÇADO CAPÍTULO II 

 

 

Fazer o que eu quero não estará fazendo com que eu me torne incrivelmente egoísta? 

 

Sim, estará. Mas não é nada diferente do que você já está fazendo. 

 

Por que você ajudou seu companheiro ajuda com aquela coisa da outra semana? Ok, porque 

ele pediu, mas como você se sentiu quando fez isso? 

 

Cansado? Claro. Mas o que você descobriu com isso? 

 

A sensação de satisfação por saber o que o seu companheiro estava procurando? Uma 

sensação de conforto por saber que você era importante? 

 

A sensação de superioridade por você souber fazer algo que ele não consegue? 

 

Seja lá o que for, acontecia porque você teve um tipo de prazer com isso. 

 

Agora, eu não estou falando que você é o único. Eu sou a pessoa mais egoísta que você 

conhece. A única razão de eu ensinar é pelo prazer que eu tenho de ver garotos quebrarem 

consistentemente seus limites e realizar os seus sonhos. 

 

A única razão de eu fazer parte do instituto de atração é por ter a satisfação de conseguir, 

através da ajuda, fazer do mundo um lugar mais feliz e realizado. 

 

Eu sou um egoísta do caralho. E você é assim. 

 

No melhor modo de vida. 

 

Então você já é um egoísta. Não se preocupe por ser um egoísta. 

 

Agora, eu estou certo que você esteve em volta de alguém que era egoísta e você odiou isso. 

Eu estive também, antes que eu percebesse uma coisa bem óbvia. 
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Ele estava escapando, fazendo as coisas dele, e não estava fazendo o que eu queria que 

fizesse. Isso me encheu o saco. Por quê? 

 

Porque eu queria fazer coisas que me interessavam e não coisas que interessavam a ele. Eu 

queria ser o egoísta, mas ele estava ocupado sendo o egoísta, e eu estava deixando aquilo me 

encher o saco? 

 

Eu estava nervoso com ele por ele estar fazendo exatamente a mesma coisa que eu queria 

fazer com ele? 

 

Quão egoísta é isso? 

 

Eu estava colocando a responsabilidade da minha felicidade, por cumprir meus desejos, nos 

ombros dele e achando ruim quando ele não o fazia. Mas se eu não aceitasse e fizesse o que eu 

queria? 

 

Se eu, ao invés de colocar a responsabilidade da minha felicidade nele, ter controle sobre 

mim mesmo? 

 

Se eu me distanciasse e fizesse aquilo que eu não me permitia fazer, eu me importaria com o 

que ele estava fazendo? 

 

Não. 

 

A única razão de você fazer qualquer coisa na vida é pelo sentimento que você tem por isso, 

ou acha que vai ter com isso. 

 

E assim como todo mundo faz, pare de se preocupar sobre ser o que você já é porque todo 

mundo já é a mesma coisa. 



Attraction Institute Traduzido por Leir

ENTÃO VOCÊ ESTÁ DIZENDO QUE 
ESTAR NA COMUNIDADE DE SEDUÇÃO 

É UM DESPERDÍCIO DE TEMPO?
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21. ENTÃO, VOCÊ ESTÁ DIZENDO QUE ESTAR NA COMUNIDADE DE  

  SEDUÇÃO É UM DESPERDÍCIO DE TEMPO? 

 

 

Não, eu não estou. Existem várias dicas boas na comunidade que podem te ajudar a 

conseguir o que você quer na sua vida. 

 

Eu até coloquei um bom conjunto nos Fóruns da Attraction Institute. 

 

Mas o que eu estou dizendo é que você deve usar essas coisas para MELHORAR quem você 

é – ao invés de SUBSTITUIR quem você é. 

 

Se você se livrar dos bloqueios que estão evitando que você consiga libertar o seu lado 

verdadeiro, natural e divertido que fica escondido em você que você ficará surpreso ao notar que 

realmente não precisa aprender muita coisa.  

 

"Mas eu não posso fazer isso porque eu sou infeliz!" 

 

Besteira. Você realmente acha que você está infeliz porque você não tem uma mulher na sua 

vida quando na verdade, você está infeliz porque você acha que você precisa de uma mulher na sua 

vida para ser feliz. Você acha que o fato que você é infeliz poderia ser uma das maiores razões 

pelas quais você não tem uma mulher? 

 

Você acha que o fato de você esperar uma mulher para fazer você feliz é uma das razões 

chaves que ela não queira participar na sua vida? 

 

Você acha que se você fosse feliz INDEPENDENTE dela então ela estaria mais a fim de ficar 

com você? Você acha que é justo colocar outra pessoa em cargo de sua felicidade? 

 

Como você se sentiria se alguém te fizesse responsável pela sua felicidade? Já se perguntou 

por que você consegue as coisas quando você para de correr atrás delas?  

 

É porque você para de botar nelas o peso de elas deixarem você feliz. 
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Até a próxima, 

 

LoGun, Instrutor Mestre 

 

Attraction Institute 

Transformando PUAs Em Homens De Verdade Desde 2007 

 

RECURSO ADICIONAL RECOMENDADO: 

http://www.innergamechallenge.com 
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