Título Sugerido: “Sucesso com as mulheres Começa com a Confiança...”
Se for como a maioria dos homens, provavelmente estará interessado em maximizar suas
chances de sucesso com as mulheres. Mesmo se estiver em um relacionamento,
provavelmente desejará manter-se nele, certo?
Nesse artigo, eu contarei uma das principais razões pelas quais tantos homens fracassam
constantemente com as mulheres... e como consertar isso.
De modo geral, tudo se resume a uma coisa: CONFIANÇA.
Já deve saber que confiança é importante... Basicamente, se não transpirar confiança a
partir do minuto em que encontrar com uma mulher, é melhor desistir. Já terá perdido o
interesse dela.
Mas nem tudo é tão simples quanto “fingir” ser confiante. Isso não funciona. É incrivelmente
difícil (ou impossível) “fingir” autoconfiança de maneira bem-sucedida. Se fosse fácil, todos
estariam fazendo isso, certo?
Não, para de fato ser bem-sucedido, é preciso ser genuinamente confiante. Não dá para
fingir.
Um dos passos fundamentais para alcançar a verdadeira autoconfiança é tornar-se
completamente satisfeito com sua aparência.
É preciso que saiba, sem um pingo de dúvida, que quase toda mulher irá pelo menos achálo um pouco atraente.
Se não tiver essa química sexual básica, fracassará imediatamente. E, ainda pior, aquela
dúvida que existia sobre sua aparência, irá constantemente permanecer em sua mente, e
não conseguirá escondê-la.
Se for como eu, então esse é um problema pelo qual passou inúmeras vezes. Está em um
bar, conversando tranquilamente com uma bela mulher e, de repente, começa a se
perguntar se ela o acha atraente. “E se ela não gostar da minha aparência?”, pergunta a si,
subitamente tomado pelo medo. Essa insegurança lhe enviará para uma espiral
decrescente da qual, provavelmente, nunca irá se recuperar.
A solução para o seu problema é, então, trabalhar para melhorar sua aparência até que
essa dúvida desapareça. Eventualmente, conseguirá abordar uma mulher sabendo que ela
definitivamente irá gostar da sua aparência.
Sem essa dúvida, irá transpirar autoconfiança e suas chances de atrair e seduzir uma
mulher irão disparar. Além disso, irá praticamente garantir que a criação de química sexual
com uma mulher seja facílimo.
Existem, literalmente, centenas de coisas que poderá fazer – agora mesmo, no conforto do
seu lar – para melhorar DRAMATICAMENTE sua aparência. Mesmo se for o homem mais
feio do mundo, existem passos simples que poderá adotar para rapidamente aprimorar seu
visual.

Se quiser elevar o nível do jogo, então precisará criar autoconfiança DE VERDADE... e meu
programa, Aparência Magnética, irá cuidar disso. Eu mostrarei, passo a passo,
exatamente como poderá melhorar sua aparência (em questão de dias ou mesmo horas)!
Para garantir sua cópia e conseguir acesso imediato ao programa, basta visitar o site
Aparência Magnética!
Confie em mim, esse é o caminho absolutamente seguro para que sua confiança decole e
para ter as mulheres caídas por você em um instante... então por que não tentar? Clique
aqui para começar sua própria transformação.
André Filipe é o autor de Aparência Magnética: Sistema de Transformação de
Aparência. O programa de transformação do André é o programa de mudança de visual
mais vendido no mundo, e já ajudou milhares de homens a melhorar sua aparência. Para
mais dicas grátis e estratégias, visite o site do André: LINK AFILIADO

Título Sugerido: “Aparência IMPORTA! Homens feios não transam...”
Não é segredo que pessoas bonitas aproveitam todo tipo de vantagens na vida. Mas sabia
que ser atraente pode ter benefícios financeiros? Eu tampouco estou falando de benefícios
hipotéticos ou intangíveis... Eu estou falando de um salário por hora maior.
Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade do Texas e pela Universidade
Estadual de Michigan determinou que a aparência física de uma pessoa pode de fato ter
um impacto real e mensurável no salário dela.
Para homens, eles descobriram que a “multa de feiura” média era de US$2600 por ano.
Isso significa que homens tidos por seus pares como feios ganhavam US$2600 menos do
que as pessoas atraentes que faziam “exatamente” o mesmo trabalho!
Além de os homens feios serem penalizados pela sua aparência, os homens bonitos eram
na verdade recompensados por sua beleza! Os pesquisadores determinaram que a
recompensa financeira por ser bonito era, em média, US$1400 por ano.
Essas descobertas eram consistentes entre todos os tipos de ocupação diferentes, não
apenas aquelas em que a aparência poderia ser diretamente benéfica. Digo, faz sentido
que um garçom bem-apessoado ganhe mais gorjetas. Mas e quanto a um médico bonito?
Ou um belo advogado? Ou o homem que coleta seu lixo toda semana?
Os pesquisadores descobriram que eles são todos recompensados por serem atraentes.
Advogados bonitos, por exemplo, ganham 10% a mais do que seus colegas feios!
Isso não quer dizer que as pessoas estão efetivamente distribuindo salários maiores para
pessoas bonitas. Isso raramente é intencional. Os humanos subconscientemente preferem
interagir com pessoas atraentes e, inconscientemente, recompensam-nas por serem belas.
Sua chefe não está conscientemente interessada em pagar mais aos seus funcionários
mais bonitos todo ano. Mas ela provavelmente está... porque ela é humana, e foi
geneticamente programada para favorecer pessoas mais bem-apessoadas.
Se pensar por uma perspectiva científica, isso acaba fazendo sentido.

Milhares de anos atrás, nossos ancestrais eram homens das cavernas. Eles estavam
focados em um único objetivo: sobrevivência. Eles queriam sobreviver (e garantir a
sobrevivência de sua prole).
Para sobreviver, eles precisavam cercar-se de pessoas saudáveis, vibrantes e inteligentes.
Mas como discernir entre os fortes e saudáveis?
É aí que o visual de uma pessoa se torna importante. A aparência física de uma pessoa é
um jeito rápido e fácil de ter uma ideia aproximada da saúde de uma pessoa e de sua forma
física. Claro, no mundo de hoje, isso pode parecer um jeito meio primitivo de auferir o valor
de uma pessoa... mas era tudo o que estava disponível à época.
Eventualmente, após milhares de anos, a evolução fez sua mágica. Nossa preferência por
pessoas atraentes tornou-se predefinida em nossa genética como um mecanismo de
sobrevivência.
Apesar do mundo moderno à nossa volta, isso não mudou. Nós ainda favorecemos as
pessoas atraentes. Nós as julgamos como mais “valiosas, mesmo se não estivermos
pensando conscientemente sobre isso.
Infelizmente, essa preferência por pessoas belas não irá desaparecer. Nós não podemos
mudar nossos genes ou alterar nossas tendências subconscientes. Elas são,
lamentavelmente, uma realidade diária.
Assim, sabendo disso, há duas opções:
1) Poderá reclamar o quanto quiser disso e amaldiçoar o mundo por ser injusto;
2) Ou poderá tomar uma atitude e fazer tudo ao seu alcance para ser uma das pessoas
atraentes que aproveita as vantagens de seu visual.
Se preferir a opção número um, então eu lhe desejo boa sorte. Não irá querer ler o resto
desse artigo.
Mas, se for como eu... se quiser fazer tudo ao seu alcance para ser um daqueles
empregados bem-apessoados que ganha US$1400 mais todo ano... então definitivamente
deve continuar a ler, porque eu tenho boas notícias.
Apesar do que imagina, você não está à mercê de seus genes. Poderá ficar um passo
adiante na competição ao seguir meu programa de transformação passo a passo. Meu
programa, Aparência Magnética: Sistema de Transformação de Aparência, é projetado
para melhorar seu visual... independentemente de como seja sua aparência nesse
momento.
Sejamos realistas: eu não posso lhe tornar um Brad Pitt. Mas minhas técnicas de melhoria
de aparência irão garantir que esteja maximizando seu próprio potencial. Para a maioria
dos homens, isso significa que perceberá um grande progresso em sua autoconfiança
também.

Existe uma razão pela qual Aparência Magnética é o sistema de transformação mais
vendido no mundo. Ele funcionou para homens pelo mundo afora, e irá funcionar para você.
Eu garanto.
Na verdade, eu estou tão seguro que meu programa irá melhorar seu visual que eu
oferecerei uma garantia incondicional de 100% do seu dinheiro de volta. Eu sei que as
pessoas são céticas quanto a um programa que promete melhorar a aparência delas. É por
isso que eu estou disposto a oferecer essa garantia.
Ei, se isso significa que irá ganhar mais $1400 por ano, por que não tentar? Afinal de contas,
não terá nada a perder, graças à minha garantia incondicional do seu dinheiro de volta.
Clique aqui para visitar meu site (link Afiliado) – terá acesso ao programa em menos de 5
minutos, porque ele é completamente digital.

Título Sugerido: “Como ARRUINAR uma Primeira Impressão...”
Existe algo que com certeza irritará as pessoas. Na verdade, é um jeito garantido de alienar
outras pessoas e afastá-las.
Isso é algo dentro de seu controle que, definitivamente, arruinará uma primeira impressão.
É o mau hálito. O hálito fedorento é universalmente aceito como uma característica
negativa. Ninguém gosta de interagir com alguém que não mantém um hálito fresco.
Talvez tenha beijado uma garota que acabou de tomar uma dose de tequila. Talvez tenha
ido a um médico que comeu um sanduíche de cebola e não escovou os dentes. Ou talvez
conheça alguém que parece sempre ter mau hálito.
Em todo caso, eu estou certo de que já sabe o quão horrível isso pode ser. Poderá encolherse ou lutar para manter-se a distância de qualquer um com mau hálito, mas, geralmente, é
inevitável. Provavelmente irá sair com pensamentos negativos sobre a pessoa, desejando
que ela simplesmente escove seus dentes mais vezes.
A questão é: seria você ESSA pessoa? A maioria das pessoas com mau hálito não fazem
a menor ideia. Afinal de contas, todos odeiam mau hálito, então ninguém propositadamente
deixa de escovar os dentes.
Não, de modo geral, pessoas com mau hálito não fazem ideia. O importante aqui é
empregar algumas estratégias diferentes para garantir que NUNCA seja aquela pessoa
com hálito fétido.
Para começo de conversa, é preciso saber como testar seu hálito. Se estiver indo a uma
reunião importante ou a um primeiro encontro, é preciso saber se seu hálito está ou não
cheirando a comida de gato.
Para fazê-lo, só existe um único teste garantido. Primeiro, é preciso lavar minuciosamente
suas mãos. Quando estiverem secas, lamba as costas de sua mão. Sim, é isso mesmo, é
preciso LAMBER sua mão.

Depois que tiver babado nela, dê uma bela cheirada nas costas de sua mão. Se estiver
com um cheiro estranho, então seu hálito provavelmente está cheirando pior ainda. Se,
após algumas cheiradas, não conseguir sentir nada, então está a salvo. Depois que tiver
terminado esse teste de hálito, recomendo lavar as mãos novamente...
Agora que já sabe como testar o mau hálito, como preveni-lo? Existem algumas coisas que
poderá fazer para evitar e curar odores na boca.
Primeiro, e obviamente, deverá escovar seus dentes pelo menos duas vezes ao dia. Eu
recomendo escovar seus dentes sempre que sair de casa, porque esse é um dos jeitos
mais eficientes de refrescar seu hálito.
Talvez pareça surpreendente, mas passar fio dental também é muito importante. A placa
acumulada entre seus dentes pode contribuir para o crescimento de bactérias com cheio
desagradável, de modo que passar o fio dental regularmente, na verdade, ajuda em muito
a manter seu hálito com odor agradável.
Se já não estiver fazendo isso, limpar sua língua é absolutamente crucial. Abra sua boca e
dê uma bela olhada no espelho: verá uma camada de gosma branca no fundo de sua
língua. Uma parte dela é natural e esperada. Mas deverá raspar regularmente um pouco
dessa gosma em sua língua para diminuir o acúmulo de bactérias.
Existem raspadores de língua que poderá comprar na farmácia mais próxima (além de
escovas de dentes, claro). Ou, se for muquirana como eu, poderá usar uma colher da
cozinha. Comece do fundo, gentilmente empurrando a gosma branca para fora de sua
língua. Enxágue a colher ou raspador de língua depois de cada uso. Lembre-se: seja gentil
e cuidadoso para não ir fundo mais (ou acabará vomitando na pia – nada agradável).
Mastigar chiclete dificilmente será a solução para mau hálito, mas poderá ajudar. Se
perceber que está com mau hálito, então um chiclete pode ser seu novo melhor amigo.
Além de mascaram um pouco do mau odor, o chiclete também ativa suas glândulas
salivares. Ter saliva na boca é um fator importante para reduzir o mau hálito.
Se optar por mascar chiclete, não o faça descaradamente. Algumas pessoas,
especialmente idosos, acham que mascar chiclete é grosseiro. Mantenha sua boca fechada
e suas mastigadas ao mínimo.
Outro jeito de garantir que seu hálito esteja sempre fresco é manter-se hidratado. E eu
quero dizer, mantenha-se hidratado o tempo TODO. Beba pelo menos 8 copos de água por
dia e não deixe sua boca ficar muito seca. Como eu já mencionou, falta de saliva é uma
das causas do mau hálito. É por isso que geralmente acordamos com mau hálito – sua
boca está seca e você está desidratado.
Por fim, porém não menos importante, seja criterioso com sua alimentação. Pense antes.
Se depois tiver uma reunião de negócios importante ou se for a um encontro, não peça
aquele prato super temperado! Fique longe de cerveja (e praticamente qualquer bebida
alcoólica), café, chocolate, cebolas e outras comidas temperadas.
Se for impossível evitar essas coisas (particularmente café e bebida), então esteja
preparado. Mantenha uma escova de dentes e uma pasta em sua gaveta no escritório ou
no seu carro. Pelo menos faça um gargarejo com água algumas vezes e mastigue um
chiclete. Isso poderá pelo menos esconder o odor de seu último café.

Algumas dessas dicas são senso comum, mas deverá simplesmente segui-las se não
quiser afastar as pessoas com seu mau hálito. Afinal de contas, um hálito desagradável é
o jeito mais eficaz de arruinar uma primeira impressão – ou qualquer interação!
Coisas simples como essa são chave para aumentar a confiança, ter melhores interações
com outros e, eventualmente, ter uma vida mais feliz e bem-sucedida. Meu programa,
Aparência Magnética: Sistema de Transformação de Imagem, é um guia completo
passo a passo de como melhorar sua aparência.
Eu estou tão seguro de que verá sua confiança e seu sex appeal dispararem em questão
de dias, que eu garanto sucesso.
Para mais informações e dicas como essa, visite meu site hoje e tome as rédeas de sua
aparência e de sua vida!
André Filipe é o autor de Aparência Magnética: Sistema de Transformação de
Aparência. O programa de transformação do André é o programa de mudança de visual
mais vendido no mundo, e já ajudou milhares de homens a melhorar sua aparência.
Para mais dicas grátis e estratégias, visite o site do André: LINK AFILIADO

E-mails:

Assunto: “Faça as Mulheres BABAREM por sua Aparência...”
Olá [[NOME]],
Eu já devo ter-lhe dito repetidas vezes que seduzir mulheres não gira em torno de sua
aparência, mas sim das técnicas certas.
Isso é certamente verdadeiro... mas todos os relacionamentos românticos começam com
algum tipo de atração sexual. Não há como negar.
Em outras palavras, mesmo que não PRECISE ser bonito para conseguir mulheres... isso
com certeza ajudará!
“OK”, poderá pensar consigo, “mas eu não tenho como mudar minha aparência. Está fora
do meu controle.”
Bem, isso está total e absolutamente incorreto. Existem segredos e estratégias que poderá
usar, que irão rápida e dramaticamente melhorar sua aparência... independentemente de
como seja seu visual nesse momento.
Eu já posso lhe ouvir resmungando agora mesmo, pensando que isso provavelmente
envolve cirurgia plástica cara ou “pílulas mágicas” perigosas. Errado de novo.
Um amigo meu, André Filipe, desenvolveu um sistema que pode transformar
completamente sua aparência sem cirurgia, suplementos ou qualquer truque.

O sistema de transformação de imagem passo a passo dele é incrível, e eu já vi dúzias de
homens usarem-no de modo bem-sucedido.
Eu estava cético a princípio, mas agora eu uso as estratégias dele e percebi uma diferença
enorme.
Talvez agora aquela garota por quem esteja afim desde SEMPRE tenha lhe percebido... e
talvez ela irá iniciar uma conversa primeiro! Finalmente, é possível.
Já que ele oferece uma garantia de reembolso incondicional de 30 dias, é preciso tentar.
Afinal de contas, quem não iria querer uma vantagem sobre os competidores?
Para descobrir as minhas técnicas secretas de transformação de imagem do André Filipe,
visite o site dele:
LINK AFILIADO <-Clique Aqui!
Ah, e eu já disse que ele está oferecendo uma oferta irrecusável? É melhor apressarse...pode terminar amanha, [[NAME]]!
Saudações,
SEU NOME AQUI

Assunto: “Uma Cantada Estranha que FUNCIONA...”
Ei [[NOME]]... Eu tenho algo grande para lhe contar, uma cortesia do meu amigo André.
Ele é no norte de Portugal, então ele joga muito desporto de inverno e mora em um iglu.
Iglus são meio frescos (perdão pelo trocadilho)... mas existe algo ainda mais interessante
sobre o André: ele é muito bom conseguindo mulheres. Ele consegue mais sexo em uma
semana do que a maioria dos homens consegue em dois meses.
A abordagem do André para a sedução é diferente de qualquer outro artista da sedução
profissional. Ao invés de preocupar-se com “escalada cinestésica” e todas as outras
estratégias de sedução conhecidas, André confia na sua aparência para levar as garotas
para a cama.
Acredite se quiser, ele costumava ser muito feio. Entretanto, depois de dois anos de
pesquisa e trabalho duro, André conseguiu transformar-se em um garanhão de primeira.
Agora, ele consegue sair com mulheres praticamente todas as noites – só por ser bonito.
Se prestou atenção nos meus e-mails, a estratégia do André pode parecer meio louca. Até
já deve ter lido quando eu disse que homens feios não transam. Isso é definitivamente
verdadeiro... A aparência não é crucial. Com prática e dedicação persistente, mesmo o
homem menos atraente do mundo conseguirá uma chance para seduzir belas mulheres.
Mas, vamos encarar... a aparência física TEM um papel na atração. Transar, conseguir um
encontro, conquistar uma namorada linda – tudo isso é mais fácil para homens bonitos.

A não ser que se pareça com o Brad Pitt, isso são péssimas notícias. Aqueles de nós com
uma genética não tão favorável estão em desvantagem, porque nós não podemos confiar
em nossa aparência e precisamos trabalhar com maior afinco.
...Mas e se pudesse equalizar as condições, mesmo que só um pouquinho? Isso não seria
bom?
É aí onde meu amigo André entra.
Ele desenvolveu um sistema passo a passo projetado para melhorar dramaticamente a
aparência de qualquer homem.
Basicamente, é um guia que ensina aos homens como melhorar seus visuais sem recorrer
à cirurgia cara, às pílulas perigosas ou a qualquer outra bobagem.
O sistema dele delimita centenas de estratégias e técnicas diferentes, cientificamente
comprovadas, para deixá-lo mais atraente às mulheres.
Eu sei que o sistema dele é extremamente eficaz, porque eu o usei... e eu fiquei muito
impressionado. Eu também já ouvi de outros homens que usaram o programa do André, e
todos eles perceberam um grande aumento em sua autoconfiança e em sua habilidade de
conquistar mulheres.
Agora, aqui está a parte boa: eu convenci o André a deixar os assinantes do meu e-mail
tentarem seu programa INTEIRO por 30 dias..com uma garantia de 30 dias o seu dinheiro
de volta se não ficarem 100% satisfeitos.
Sim, leu corretamente: ele concordou em deixar que teste seu programa campeão de
vendas por quatro semanas...com zero risco ou comprometimento.
Eu pedi a ele que oferecesse esse teste sem risco, porque eu sei que muitos homens são
céticos quanto a comprar esse tipo de coisa pela internet... e com razão. Mas, com esse
acordo exclusivo, não tem nada a temer. Usando o sistema de pagamento da hotmart você
tem a garantia 100% o seu dinheiro de volta se não ficar 100% satisfeito.
Ele disse que esta oferta está disponível APENAS para assinantes do meu e-mail e apenas
um tempo limitado...então, se tiver meio neurônio em sua cabeça, eu sugiro que pense
rápido. Aqui está o link para a oferta especial de teste:
==> LINK AFILIADO
Apenas para esclarecer: Mesmo que já tenha uma aparência razoável, ainda assim será
beneficiado por esse programa. Alguns dos meus clientes já eram homens muito bonitos e
eles perceberam que o programa foi muito útil.
Ah, e a propósito...por favor, não encaminhe esse e-mail para ninguém! O André está
fazendo essa oferta como um favor para mim, e ele está perdendo dinheiro, então eu não
quero que outras pessoas acessem o link. A oferta é apenas para os meus assinantes.
Aqui está o link novamente:

==> LINK AFILIADO
Se decidir tirar proveito dessa oferta (e realmente deveria, já que não há riscos envolvidos),
irá rapidamente me agradecer por ter convencido o ANDRÉ a fazer essa incrível oferta de
30 dias... De nada, com antecedência! ☺
Até mais!
- SEU NOME AQUI
PS: eu nunca fui à casa do ANDRÉ, então eu não sei se ele realmente mora em um iglu.
Eu inventei essa parte, tá?

