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PORQUE VOCÊ ESTÁ DEIXANDO 
DE SAIR COM AS MULHERES 

QUE CONHECEU PELA INTERNET
( E 4 ESTRATÉGIAS QUE PODEM SER APLICADAS HOJE 

MESMO PARA REVERTER ESSA SITUAÇÃO E TE AJUDAR A 
ZERAR QUALQUER SITE DE RELACIONAMENTO).



In!odução 
Fala! Tudo certinho? Meu nome é João (mais conhecido como 
Chameleon) e gostaria de começar te agradecendo por ter baixado 
este ebook. Espero, do fundo do coração, que ele venha a fazer toda 
a diferença nas suas interações online. 

Você provavelmente não me conhece, mas eu sou um cara que 
reinventou a vida como um todo a partir do estudo da sedução. 
Quando eu comecei a me aventurar com isso (em 2011), eu estava 
com 29 anos de idade. A minha vida sempre tinha sido um pesadelo: 
poucos amigos, apenas três mulheres em meu histórico, um 
emprego que pagava mal e morando de favor na casa dos meus 
pais. O estudo da sedução me trouxe muito mais do que lindas 
mulheres, ele me trouxe mais amigos, mais saúde, mais sucesso 
profissional e mais dinheiro (tanto que eu finalmente alcancei a 
independência). Essa minha trajetória de reinvenção pessoal e 
profissional foi tão emocionante que já rendeu uma série 
autobiográfica de três livros!  

A minha jornada na paquera online começou em 2013, devido a uma 
crise financeira que me obrigou a praticamente parar de sair de 
noite (e passar o dia 100% focado em trabalhar para sair dela).  
Como eu estava bastante limitado para sair e flertar com as 
mulheres ao vivo,  enxerguei, no Tinder, uma possibilidade de 
continuar conhecendo mulheres sem ter de sacrificar a minha rotina 
e sem ter que gastar rios de dinheiro com noitadas. 

No começo, não foi fácil. Muito embora eu fosse (modéstia a parte) 
bom na paquera ao vivo, a minha paquera online era muito fraca 
(também, eu estava privado daquilo que era, até então, a minha 
maior arma: a linguagem não-verbal). 

Além de poucas combinações, a conversa era chata (parecia uma 
entrevista de emprego) e dificilmente evoluía para um encontro. Eu 
vivia dando de cara com mulheres que: 

Davam respostas secas (de uma só palavra) e sem margem 
alguma para uma continuidade de assunto; 

Demoravam muito para responder; 

M i n h a t r a j e t ó r i a d e 
transformação já rendeu estes 
três livros!



Começavam a interação com um alto grau de investimento e que de repente desapareciam; 

Tinham medo de me encontrar ou então que furavam na véspera do encontro; 

Mais pareciam que estavam nos sites e aplicativos de paquera para descontar suas frustrações no 
mundo (de tão complexadas, debochadas e/ou treteiras que eram). 

Se você já se aventurou pelo Tinder (ou qualquer outro site/app de paquera online), certamente já se 
deparou com uma dessas. Aposto que sentiu vontade de xingar, não é mesmo? Isso se já não xingou 
(risos). Brincadeiras a parte, se você já passou por isso, pode ter certeza de que eu entendo a sua 
frustração, pois durante um bom tempo foi a minha também. 

Contudo, como sou teimoso, eu usei a minha frustração para me motivar a cavar fundo e desvendar 
qual é a engenharia por trás da paquera online. Na época, não tinha quase nada de material a respeito 
do assunto, e eu praticamente tive que criar um método do zero. Acho que o meu maior desafio, 
nessa brincadeira, foi o de chamar a atenção da mulherada mesmo sendo baixo, ligeiramente 
pançudo, privado de boa parte dos cabelos que costumava ter, sem carro e morando de aluguel 
num conjugado minúsculo. Foram dois anos de muita tentativa e erro, experimentando as mais 
diversas abordagens e selecionando apenas aquelas que consistentemente davam certo. 
Eventualmente, comecei a ter resultados consistentes e passei a sair com duas, às vezes três mulheres 
que eu conhecia pela internet por semana (e a maioria desses encontros terminava em sexo). Toda e 
qualquer desvantagem física e financeira que poderia depor contra meu sucesso foi contornada com 
maestria. 

A fim de te ajudar a alavancar as combinações e a qualidade das suas interações online, decidi 
escrever este ebook. O conteúdo que você verá a seguir, apesar de ser voltado para o Tinder, pode ser 
aplicado em qualquer outro site (ou aplicativo) de paquera. 

Isto dito, chega de conversa fiada e vamos ao que interessa. Boa leitura! 

PS.: Espero que você tenha baixado este ebook em sua página oficial de download, 
porque quando você faz isso, eu envio um monte de material complementar exclusivo 
e gratuito para o seu email! 

Você não baixou pela página oficial? Clique aqui e faça isso 
agora, pois é de graça e você ganha várias coisas legais que por 

hora você não vai ter acesso! 

http://www.superboss.com.br/ignition/ebookpaqueraonline


P#que сtá s'do tão di(c) p*a você c,qu-t* .a 
m/hр pлa 3tрnet? 
A primeira coisa que você precisa saber é que a paquera online é uma das mais competitivas 
modalidades de paquera que existem.  

Ficou surpreso? Deixa eu explicar com uma analogia.  

Antigamente, quando a internet banda larga ainda era devagar e privilégio de uma minoria, a nossa 
solução para assistir um bom filme eram as locadoras. Como o aluguel era caro e o prazo para 
devolução era curto, tínhamos que escolher bem o filme que iríamos levar para casa e ainda que ele 
tivesse um começo e/ou meio um tanto monótono, nós fazíamos um esforço para continuar assistindo 
até o fim e honrar o investimento que fizemos. Isso até que era bom, porque não raro o filme dava 
uma reviravolta e mostrava ser uma produção surpreendente. Quem é que nunca disse "o filme até 
que começou chato, mas da metade para o fim ficou muito bom"? 

À medida que a banda larga foi melhorando e ficando acessível ao povo, surgiu o Netflix, um 
provedor global de filmes e séries online. De uma hora para a outra, passamos a ter acesso a milhares 
de filmes e séries por uma taxa mensal simbólica e sem a necessidade de nos preocuparmos com 
escolhas criteriosas prazos para devolução. 

Agora, nós não mais precisamos nos forçar a continuar assistindo os filmes que não estão nos 
agradando para ver se ele melhora - basta encerrar a reprodução e escolher outro dentre os milhares 
existentes naquele catálogo. Isso é prático, porém um tanto prejudicial, pois está nos deixando cada 
vez intolerantes. Além de estarmos perdendo a oportunidade de assistir bons filmes, estamos 



passando mais tempo no processo de escolha do que no 
processo de apreciação. Basicamente, vivemos tempos em que 
os filmes precisam começar (e continuar) muito bem para ganhar 
a nossa atenção. 

Hoje em dia, os sites e aplicativos de paquera estão 
transbordando de usuários e viraram uma espécie de "Netflix do 
amor" - você faz um cadastro, ganha acesso a um imenso 
catálogo de pessoas e caso alguma delas não te agrade de 
imediato, basta descarta-la e passar para a próxima. Se você não 
começar (e continuar) muito bem, a outra parte irá te trocar por 
alguém que seja capaz de fazer isso - e nesse aspecto, as 
mulheres infelizmente possuem uma tremenda de uma vantagem 
em relação a nós, homens.  

A mulher costuma ter, em média, cinco novas combinações por 
dia nos sites/apps de paquera. Cada dia que você passa sem 
tomar as atitudes certas e fazer a transição do virtual para o 
real é um dia que cinco novos caras entram na disputa, e como 
o "novo" atrai mais do que o "velho", é normal que as 
combinações mais recentes ganhem mais destaque que as 
antigas.  

É por isso que a paquera online é a modalidade de paquera mais 
competitiva que existe.  

Agora, a grande questão: como fazer para proceder diante desse 
panorama? 

Bom, o sucesso da paquera online depende de quatro estratégias 
fundamentais e comuns a praticamente todos os grandes 
conquistadores virtuais: criatividade, agilidade, conforto e 
curiosidade. Infelizmente, a maioria dos homens que estãoo nos 
sites/apps de paquera não sabem utilizar isso a seu favor (melhor 
para você, certo?), e é por isso que eles acabam fracassando e 
jogando a toalha.  

Vamos agora analisar essas quatro estratégias a fundo, para que 
você possa tirar o máximo de proveito delas e hoje mesmo 
alterar o curso da suas interações online! 

Não comece algo que você 
não sabe como irá continuar 

A paquera online é uma modalidade de 

paquera que envolve muita estratégia. 

É como se fosse um jogo de xadrez, 

onde antes de proceder com qualquer 

movimento, é necessário antecipar 

toda e qualquer reação do seu 

oponente para não levar um xeque-

mate de bobeira. O que eu mais vejo 

em grupos e fóruns é homem que 

começa algo que depois não sabe 

como vai continuar. Por exemplo, ele 

manda para a mulher algo do tipo: 

"sabe, hoje aconteceu algo que me fez 

lembrar muito de você", ela "o quê?" e 

ele não sabe o que dizer em seguida. 

Daí, ele envia um print desse trecho de 

conversa para uma série de grupos e/

ou fóruns de paquera online junto com 

aquela fatídica pergunta "e aí, o que 

que eu faço?". Quando você começa 

algo sem antecipar as possíveis 

reações da outra parte e bolar, para 

cada panorama, uma espécie de 

contra-ataque, então você infelizmente 

está sendo burro e jogando o seu 

sucesso nas mãos do acaso.  



Es!atégia 1: ag)idade 
Isto muito provavelmente já aconteceu com você: a interação 
começou bem e com um alto grau de investimento por parte da 
mulher (vocês conversaram praticamente o dia inteiro). As 
respostas dela eram elaboradas, imediatas e os indicadores de 
interesse eram para lá de evidentes. Nos dias que se passaram, 
entretanto, esse investimento foi caindo (uma redução de cerca 
de 45% ao dia) e suas respostas foram ficando cada vez mais 
curtas, frias e demoradas. Até o terceiro/quarto dia, ela já havia 
desaparecido por completo.   

Eu simplesmente cansei de passar por isso, e a solução que 
encontrei foi a de procurar sair com a mulher em até três dias 
após o primeiro contato.  

Parece radical, mas não é!  

Conforme eu já disse, a mulher tem aproximadamente cinco 
novas combinações por dia nos sites/apps de paquera. É de 
suma importância que você tire proveito da sua condição de 
"novidade" e saia com ela antes que a concorrência aumente, o 
foco dela mude e você fique para trás.   

O ideal é que você primeiramente faça uma alusão ao encontro, 
preferencialmente no auge da cumplicidade do primeiro 
contato. Por exemplo, vamos imaginar que você disse a ela que 
um de seus programas favoritos é sair para tomar uma cerveja e 
ela respondeu que também adora esse tipo de programa. Você 
pode fazer a alusão ao encontro dizendo algo como: "Opa, será 

É válido sair com a mulher 
no mesmo dia em que a 

interação começou? 

É perfeitamente possível sair com a 

mulher no mesmo dia em que a 

interação começou (eu mesmo já fiz 

isso algumas vezes), mas as chances 

do encontro terminar em sexo são 

poucas. Normalmente, um dia é 

insuficiente para você criar a sintonia e 

a tensão sexual necessária para ela 

considerar essa possibilidade, e o 

máximo que você consegue é um beijo 

(pode até ser que o sexo role em 

algum encontro posterior, caso este 

venha a acontecer) . As ún icas 

oportunidades em que consegui sair 

com a mulher no mesmo dia em que a 

interação começou e ter esse encontro 

terminando em sexo foi tirando 

proveito de um cenário de escassez 

(ela estar de passagem na minha 

cidade ou vice-versa, pois isso gera 

uma pressão para "se soltar" e viver o 

momento).  



que eu finalmente encontrei a companhia perfeita para ir a um 
barzinho, tomar uma bem gelada e virar a noite conversando 
sobre os mais diversos assuntos? Vamos ver como isso vai 
transcorrer... ;-)". A finalidade dessa alusão é a de "plantar uma 
semente", ou seja, fazer com que ela fique visualizando na cabeça 
dela a cena desse encontro que você acabou de mencionar (no 
caso do exemplo, vocês dois em um barzinho). Isso, por si só, já 
vai te deixar um passo à frente da concorrência. Por quê? Porque 
os homens que estão nos sites/apps de paquera costumam ser 
péssimos de timing  e das duas, uma: ou eles demoram muito 
para fazer o convite (e acabam perdendo a oportunidade) ou 
então fazem o convite cedo até demais (quando ainda não existe 
cumplicidade suficiente para isso). A estratégia da alusão deixa 
bem claro que você tem a intenção de sair com ela (destacando-
o dos lerdos), mas que ao mesmo tempo entende que ainda não 
está na hora (destacando-o dos apressados).  

No dia seguinte, você irá proceder com o convite propriamente 
dito. Caso a conversa do dia anterior tenha sido agradável e a 
alusão bem implantada, é bem provável que ela tenha imaginado 
a cena do encontro sucessivas vezes na cabeça dela (e ficado 
cada vez mais confortável com a ideia de te ver). Daí, basta você 
aproveitar alguma deixa na conversa para proceder com o 
convite. Por exemplo, vamos imaginar que vocês estão 
conversando sobre os seus lugares favoritos no Rio de Janeiro e 
que ela disse nunca ter ido à mureta da Urca. Você pode 
aproveitar a oportunidade e dizer algo como "Você nunca foi à 
mureta? Cancele todos os seus compromissos de domingo, 
porque eu vou te levar lá para ver o pôr-do-sol e tomar aquela 
cerveja bem gelada que estávamos falando ontem".  Lembre-se 
de que a lacuna entre o convite e o encontro propriamente dito 
deve ser de no máximo três dias. Quando você marca um 
encontro com muita antecedência (mais de três dias), existe toda 
uma possibilidade dela reconsiderar a decisão de te ver. Isso 
acontece porque por mais que ela tenha aceitado o convite, ela 
não deixou de interagir com outros caras no site/app de paquera, 
e mesmo que você tenha uma certa prioridade na mente dela, 
essa prioridade não é invencível - quanto mais o tempo passa, 
mais enfraquecida ela fica. 

Quando você aprende a usar a 
paquera online a seu favor, é 
possível sair com até três 
mu lheres por semana (e 
receber, no dia seguinte, 
feedbacks como estes).



Es!atégia 2: 7iatividade 
Você já percebeu que o ser humano tende a não dar importância 
para coisas comuns e/ou recorrentes? Deixa eu ilustrar isso com 
um exemplo: a quantidade de acidentes de trânsito é 
infinitamente superior à quantidade de acidentes de avião. 
Contudo, acidentes de trânsito são tão comuns de acontecer que 
os jornais de hoje em dia dificilmente fazem menção a eles 
(afinal, quem é que quer ler sobre algo que acontece todos os 
dias e a todo instante)? Acidentes de avião, por outro lado, são 
tão raros de acontecer que, quando eles de fato acontecem, são 
noticiados na primeira página dos principais jornais do mundo.   

As pessoas não estão interessadas no "comum", e sim no "raro". 
Na paquera online, optar pelo comum é optar pela invisibilidade 
virtual. Quando você faz o que todos os demais homens fazem, 
as chances de passar despercebido ou perder o interesse dela 
passam a ser bem grandes.   

Alguns exemplos de coisas que você deve evitar na paquera 
online por já serem extremamente comuns/batidas:  

1. Fotos de perfil em que você esteja:  

Sem camisa e em frente ao espelho;  
Afagando um tigre dopado em algum zoológico da Argentina;  
Em frente à Torre Eiffel (ou qualquer outro monumento 
famoso);  
Dentro do carro (o famoso "selfie" dirigindo);  
Ostentando (carro, moto, jet-ski etc.)  

2. Descrições de perfil como "pergunte!", "quem se define, se 
limita!" ou então contendo trechos de músicas (ou poemas).  

3. Abrir a conversa com:  

“Oi” / “Oi, tudo bem?”   
“Bom dia”/“Boa tarde”/“Boa noite”    
“Oi, gata!” / “Oi, linda!”    
Enlatados que metade dos homens já usaram (como por 
exemplo o “nossa, como as coisas são engraçadas! É óbvio que 
agora você está muito ocupada mexendo no cabelo, mas sem 
querer vi uma foto sua aqui e reparei numa coisa um pouco 
estranha, hahaha. Quando terminar de se auto embelezar, me 
avisa, porque tenho uma pergunta para você...”). 

4. Transformar o papo em uma simulação do censo nacional 
(“de onde você é”/“o que você faz?”/“quanto tem de 
altura?”/“o que curte fazer nas horas vagas?”).  

Eu aprendi, ao longo do tempo, 
a construir perfis que me 
destacassem da multidão e 
fizessem com que fossem as 
mulheres a abrirem a interação 
(e já com um alto grau de 
investimento), independente de 
qual site ou aplicativo de 
paquera eu estava usando. 
Você vai aprender, ao longo 
deste livro, algumas das táticas 
que eu uso para atingir esse 
tipo de resultado.



As minhas interações online seguem, basicamente, a seguinte lógica:  

Em suma, faça por onde ser diferente. Só assim você irá se destacar da multidão e capturar a atenção 
dela!  



Es!atégia 3: c,f#to 
Infelizmente, nem todo mundo que está nos sites/apps de 
paquera é bem-intencionado e não foram poucos os casos de 
pessoas que foram encontrar alguém que conheceram online e 
acabaram sendo enganadas, assaltadas, sequestradas, estupradas 
ou até mesmo assassinadas. Todo cuidado é pouco e não é à toa 
que as mulheres que desses sites/apps costumam ser 
inerentemente desconfiadas (pelo menos, no começo).   

É importante que você não fique ofendido com eventuais 
episódios de desconfiança por parte dela. É normal que 
fiquemos chateados quando temos certeza de que somos 
pessoas de bem e um terceiro questiona essa nossa essência. 
Contudo, ficar aborrecido só irá deixa-la ainda mais desconfiada 
e as chances de migrar essa interação do virtual para o real irão 
ficar bem menores.   

O ideal é você familiariza-la com o seu mundo e deixar bem claro 
que não há nada para esconder. Eis algumas sugestões de como 
você pode fazer isso:  

1. Incluir, em seu perfil, fotos com amigos, família e 
preferencialmente sorrindo (não podemos esquecer que o sorriso 
é algo que deixa as pessoas mais à vontade contigo).  

2. Contar, logo no começo a interação (e de uma maneira bem 
natural), algum trecho do seu dia. Por exemplo, ela pergunta 
como você está e você responde algo como: “Eu estou ótimo! 
Hoje, resolvi inovar e trabalhar fora do meu escritório. Levei meu 
notebook para o parque e aproveitei esse dia bonito de sol para 
pegar uma corzinha enquanto trabalhava. Não tem um dia que eu 
não dê graças a Deus por ter a possibilidade de fazer isso, sabe? 
Agora estou aqui, limpando o canto da minha cachorra. Gosta de 
cachorros?”. Com isso, ela já vai ter várias informações que a 
deixarão mais à vontade contigo: você trabalha, é aparentemente 
autônomo (por ter essa flexibilidade de trabalhar onde quiser), 
gosta de natureza, acredita em Deus e curte os animais.   

3. Permitir que ela te adicione no Facebook para dar uma 
"fuçada" no seu perfil e conhece-lo melhor.  

4. Ao marcar um encontro, sugerir um local que ela já esteja 
acostumada a ir e que seja público, de fácil acesso e seguro. 
Adicionalmente, você pode falar algo como: “veja bem, eu não 
irei ficar ofendido se você mandar minha foto, meu número e o 
endereço do local onde vamos nos encontrar para um amigo de 
confiança e pedir para que ele te ligue em algum momento do 
encontro para saber se está tudo bem. Acho que isso é o 
esperado. Aliás, estranho seria se você não avisasse ninguém 
desse encontro!”. Isto funciona 95% das vezes. 

Abra a conversa chamando 
ela pelo nome 

Estudos científicos já comprovaram 

que o ato de chamar a pessoa pelo 

nome ativa muito mais o cérebro dela. 

Use isso a seu favor para se diferenciar 

dos demais caras e captar a atenção 

dela.  

Invista apenas em pessoas 
geograficamente acessíveis  

Investir em mulheres que moram 

absurdamente longe e que você não 

tem possibilidade de encontrar é 

desperdício de tempo e energia. Por 

mais l inda , gostosa , s impát ica , 

romântica e atenciosa que ela seja, ela 

não vai deixar de ser uma mulher que 

você nunca irá encontrar, e a vida é 

muito curta para você perder tempo 

com amores idealizados. 



Es!atégia 4: c8i9idade 
Você acabou de aprender que é importante liberar algumas informações suas para deixar a mulher à 
vontade contigo e aberta à possibilidade de te encontrar. Contudo, se você liberar informações em 
excesso (e eliminar toda e qualquer curiosidade que poderia vir a surgir), ela não vai sentir vontade 
de sair contigo, pois não há mais nada seu para ela desvendar. Você precisa deixa-la confortável e, 
ao mesmo tempo, curiosa. Você vai liberar informações, mas não por completo.   

Imagine que você é um trailer de filme. A finalidade do trailer é a de liberar uma série de cenas do 
filme e com isso instigar o espectador a assistir à obra completa. Em outras palavras, ele deixa o 
espectador a par do enredo, mas não entrega as entrelinhas e tampouco o final. Aliás, já imaginou se 
o trailer entregasse o final? Ninguém assistiria o filme e ele seria um fracasso de bilheteria sem 
precedentes! São poucas as pessoas que aceitam ver um filme já sabendo como ele irá acabar.   

Entregue trechos da sua vida, mas deixe as entrelinhas de fora (pelo menos, até o encontro). Vamos 
imaginar, por exemplo, que você disse a ela algo como: "hoje eu saí do trabalho e fui visitar a minha 
mãe, que me recebeu com um ensopadinho de batata que eu amo!". Nesta frase, é possível identificar 
dois trechos sem entrelinhas. O primeiro, foi quando você disse que saiu do trabalho (porque você 
revelou que trabalha, sem entretanto dizer com o quê). O segundo, foi quando você disse que foi 
visitar a sua mãe (porque você revelou que não mora com os pais, mas ao mesmo tempo não deixou 
claro se mora sozinho ou com outra pessoa qualquer).   

Em suma, basta você entregar as informações pela metade. Apenas tome cuidado para não virar um 
cara excessivamente misterioso, porque o excesso de mistério pode vir a deixa-la irritada e fazer 
com que ela pare de falar contigo.  



C,:;ão 
Bom, acho que já deu para você entender o que é necessário 
para alavancar a qualidade das suas interações virtuais. Tentei 
deixar o texto o mais simples e direto possível, para poder abrir 
sua mente quanto a esses problemas. Contudo, acho que já falei 
bastante sobre os problemas, e está na hora de falar um pouco 
sobre soluções!  

Na minha opinião, existem duas formas de você resolver de uma 
vez por todas os problemas que você tem enfrentado 
conhecendo mulheres pela internet. Ambas funcionam, só que 
uma é bem rápida e a outra, consideravelmente mais lenta.  

A primeira delas é você fazer uma lista do que precisa melhorar 
nas suas interações online e trabalhar cada uma das lacunas que 
foram identificadas por conta própria. Aqui, o grande segredo é 
não insistir naquilo que não está funcionando e estar a todo 
instante revendo essas estratégias, até encontrar aquelas que 
efetivamente funcionem. Foi esse o caminho que eu trilhei, 
inclusive. Quando eu decidi me aventurar na paquera online, o 
pouquíssimo material que havia à disposição era extremamente 
fraco, e me vi obrigado a praticamente criar o meu próprio 
método. Esse processo levou um total de dois anos (um ano até 
pegar o jeito e mais um ano traduzindo o que eu aprendi para um 
método passo-a-passo de paquera online). Quanto mais mulheres 
você interagir, mais bagagem irá adquirir, e tanto as experiências 
boas quanto as ruins servirão de aprendizado para que você 
descubra as melhores formas para gerar atração à distância e 
deixa-la louca para te conhecer. O trabalho é um tanto árduo, 
mas com bastante persistência você chega lá (eu cheguei, não 
cheguei?).  

A segunda forma é você permitir que eu te ajude no processo e 
te poupe dessa trabalheira toda, te passando tudo que eu 
aprendi ao longo desses dois anos de paquera online. Foram 
centenas de interações, testando as mais diversas teorias e 
selecionando apenas aquelas que efetivamente produziam algum 
resultado. Inicialmente, fiz isso por mim (expliquei o porquê no 
começo deste livro), mas depois decidi transformar o que aprendi 
em um método que ajudasse todo e qualquer homem que está 
em busca de dominar essa modalidade de paquera. O meu amigo 
André Sabetta, da Sétimo Amor, costuma dizer: "Nós podemos ir 
para outra cidade de bicicleta ou de avião. Ambos os meios nos 
levam até lá, mas para que ficar uma semana pedalando se você 

Não interaja com mais de 
quatro mulheres ao mesmo 

tempo 

Quando você interage com mais de 

quatro mulheres em simultâneo, suas 

i n te ra çõ e s fa t a l m e n te p e rd e m 

profundidade, porque fica complicado 

gerenciar tanta gente. Suas respostas 

acabam ficando breves, superficiais, e 

as interações acabam morrendo... 

Assim sendo, procure não ultrapassar o 

limite de quatro interações simultâneas.  

Restrinja a conversa fiada a 
20% do tempo da interação 

Eu sei que estou sendo repetitivo, mas 

é porque eu quero deixar bem frisado 

q u e a p a q u e r a o n l i n e é u m a 

modalidade de paquera extremamente 

competitiva. Quando você interage 

com uma mulher olho no olho, você até 

pode abusar um pouco da conversa 

fiada (afinal de contas, ela só está 

dando atenção para você naquele 

momento). Nas interações online, é 

muito difícil existir essa exclusividade. 

O esperado é que ela esteja dando 

atenção para você e possivelmente 

vários outros caras, e se você ficar de 

conversa fiada , ou se ja , tendo 

conversas que não engatilham reação 

emocional alguma, ela vai te descartar 

em um piscar de olhos. Fuja da 

conversa fiada e pare de falar sobre o 

tempo, sobre a boa do final de semana 

ou fazendo perguntas inúteis tais como 

"se você fosse um animal, qual você 

seria?". Seja assertivo!  



pode chegar em uma hora voando?".  

Se você for como eu, então você também quer aprender e começar com as ferramentas certas o 
quanto antes, certo? Eu tenho Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), e por causa 
disso eu acabo sendo um tanto ansioso (por exemplo, estou neste exato momento balançando a 
perna direita enquanto digito). Quando eu descubro algo que mexe comigo, eu quero saber cada vez 
mais. Não existe limites para o quão fundo eu cavo quando o conhecimento me interessa!   

Se você quiser acelerar o processo e aprender a conquistar mulheres à distância do zero, desde a 
construção do perfil até a marcação de um encontro que certamente terminará em sexo, 
aprendendo no caminho a deixa-la confortável, curiosa, apaixonada, excitada e capaz de superar 
todo e qualquer obstáculo (seja ele uma desconfiança, uma resistência ou até mesmo uma 
grosseria), eu posso te ensinar exatamente o que eu faço e que já me garantiu mais de cem 
encontros de sucesso!   

Para saber mais, clique aqui!  
Será um prazer ter você como meu aluno e te ajudar a arrumar uma namorada (ou dar um "up" na sua 
vida de solteiro").   

De qualquer maneira, independente do caminho que escolher, te desejo muito sucesso e estarei 
torcendo para que você alcance seus objetivos (sejam eles quais forem).  

Abração!  

http://www.superboss.com.br/ignition/vireomestredoonlinegame01/

