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Introdução 

 
Primeiro, uma palavra sobre livros de auto-ajuda: a maioria contém mais publicidade e 
"teorias" sem substância do que informação realmente útil. Pelo menos metade dos 
livros de auto-ajuda que eu lí me deixaram mais confuso ainda sobre no que eu 
precisava ajuda do que antes de eu ter lido eles. Falando de maneira realista, nenhum 
livro de auto-ajuda pode te ajudar mais do que você permita que ele te ajude. 



Idealmente, o que um bom livro de auto-ajuda procura é provocar você a re-examinar 
estes pensamentos, atitudes e crenças, que você está se apoiando, impedindo você de 
alcançar seus maiores objetivos de vida. 
 
Eu sou diferente do que a maioria dos autores no sentido de que, francamente, eu nem 
queria publicar este livro. Eu vim com os Quatro Modos de Comunicação Verbal [Four 
Modes of Verbal Communication] a muito tempo atrás em Outubro de 1990, e 
inicialmente, eu apenas olhava eles como meus próprios princípios para avaliar o 
comportamento efetivo vs comportamento inefetivo para com as mulheres que eu estava 
conhecendo. Eu percebi que eu nunca me senti bravo, frustrado ou decepcionado com as 
mulheres, mesmo se elas não retribuíssem os meus interesses, toda a vez que eu exibi o 
que eu agora me refiro a Modo Um de Comportamento. Por outro lado, praticamente 
todas as vezes que eu exibi tanto o Modo Dois e/ou o Modo Três, eu parecia sempre me 
sentir brabo, frustrado, rancoroso, e até mesmo algumas vezes, misógino quanto a todo 
o gênero feminino em todas estas situações em que meus relacionamentos ou interações 
não ocorreram como eu desejava que fossem. 
Então, em 1996 enquanto meu irmão trabalhava em San Diego, ele tinha dois rapazes 
que trabalhavam para ele que pareciam estar tendo problemas com mulheres. Um havia 
vindo de Wincosin e estava praticamente se ferrando com mulheres em uma escala bem 
alta, apesar de ser um homem bonito e inteligente. O outro havia recentemente 
terminado com a sua ex-namorada alguns meses antes, e havia se tornado de certa 
maneira reclusivo e relutante quanto a conhecer e se encontrar com novas garotas. Meu 
irmão contou a eles sobre o meu princípio do Modo Um , que na época era apenas um 
panfleto de 25 ou 30 páginas. Ambos expressaram um grau muito alto de ceticismo. 
"Você não pode simplesmente dizer a uma mulher o que você REALMENTE está 
pensando... o que você REALMENTE quer delas... apenas não tem como você fazer 
isso. Pelo menos, não na sua primeira conversa." 

No livro do Dr Brad Blandon, "Honestidade Radical" [Radical Honesty], ele insinua 
que nos tornamos uma nação inteira de mentirosos. Eu não posso dizer que eu discordo 
desta frase. Na verdade, eu já conheci muitos homens que acreditam que a chave 
número um para se ter sucesso com as mulheres é MENTIR para elas. Dizer a elas O 
que elas querem escutar, mesmo sendo desonesto ou insincero. Eles percebem isso 
como "ficar por cima" da mulher. Que vergonha. 
 
De todos os variados aspectos do comportamento de homens e mulheres que 
contribuem um relacionamento curto e pobre, a desonestidade persistente é a que está 
no topo da lista. Eu acredito que o que me levou a descobrir os Quatro Modos de 
Comunicação verbal [Four modes of Verbal Communication] , é que eu notei que todas 
as vezes que eu saí do meu jeito de ser para ser "atraente" para as mulheres, e dizer "o 
que elas querem ouvir", nunca me levou a lugar algum. Por outro lado, todas as vezes 
que eu fui totalmente e inconvenientemente direto com as mulheres, eu recebia 
normalmente as respostas e as reações que eu desejava. 
 
Desnecessário dizer, estes 2 homens que trabalhavam para o meu irmão acabaram lendo 
o panfleto e aplicando os princípios nas suas próximas interações com mulheres. Em 
menos de duas semanas um dos homens já estava conhecendo e se encontrando com 
diversas mulheres solteiras regularmente. O outro gentleman conheceu uma mulher em 
particular que ele estava realmente interessado de maneira romântica e eles se 
conectaram imediatamente. 



 
Ambos voltaram para o escritório dizendo ao meu irmão, "Você tem de dizer pro Alan 
para publicar este livro! Esse negócio de Modo Um funciona!". Depois de receber mais 
algumas palavras de encorajamento de outros homens e conhecidos, eu finalmente disse 
"Mas que diabos.". E então aqui está. O livro que estava atrasado por 15 anos. 
 
Para eliminar qualquer potencial "publicidade", eu vou dizer agora mesmo o que muitos 
livros com ênfase em aumentar seu  sucesso para atrair mulheres não vão te dizer: Você 
não pode fazer a mulher que não está interessada em você, ficar interessada em 
você. A grande maioria destes livros de "Como pegar mulheres" e "Como atrair 
qualquer mulher bonita para a sua cama" tendem a te fazer acreditar que você têm um 
"poder mágico" para virtualmente atrair toda e qualquer mulher que você conhecer. 
MENTIRA. Pegue a mim como exemplo. Se eu estou simplesmente nem aí, 100% sem 
interesse em uma mulher, tem muito pouco, sequer alguma coisa que essa mulher possa 
fazer para me deixar interessado nela. Realisticamente: simplesmente não vai acontecer. 
Estas são as "más" notícias. 
 
As boas notícias é que existem muitas mulheres que escondem e/ou negam o fato de 
estarem atraídas por você, e interessadas em sair e/ou transar com você. Para cada 3 
garotas que admitem que possuem atração por você, existem provavelmente outras 3-5 
mulheres interessadas em você, mas vão temporariamente ou indefinitivamente fingir 
que não estão. Estas são as garotas que o Modo Um tem a mira. 
 
Na minha opinião, marcar encontros na sociedade seria muito menos desafiador, muito 
menos confuso e muito menos frustrante se todos fossem SINCEROS uns com os 
outros. O problema número um com o clima dos encontros de hoje é que muitos 
homens ou mulheres são dissimuladores(as). manipuladores(as) e/ou duas-caras em seu 
comportamento. Homens e mulheres estão tão obcecados em agradar todo mundo, e 
deixar todos com uma "boa impressão", que nos tornamos uma sociedade cheia de 
"Dissimuladores Agradáveis" manipuladores de pessoas. E a longo prazo isto cria um 
alto grau de um comportamento passivo-agressivo nas pessoas, particularmente nos 
homens. 
 
Não leia o livro inteiro em uma tarde. Leia um capítulo por vez, e então pare e reflita 
nas suas interações passadas e nas suas relações anteriores com mulheres. Faça algumas 
notas em algum pedaço de papel. E continue. Depois de ler este livro, sua atitude e sua 
conduta irão se tornar muito mais calmas, tranquilas e controladas. Sua maneira de 
expressão verbal irá se tornar muito mais honesta, confidente e direta. Você será um 
homem diferente. E as mulheres vão definitivamente notar isso. 
 
Bem vindo ao mundo do MODO UM de comportamento. 
 
 

 

 



Capítulo Um 
Quebrando a barreira do "papo furado": Porque nos aproximamos e 

interagimos com mulheres em primeiro lugar. 

Quebrando a barreira do "papo furado": Porque nos aproximamos e interagimos com mulheres em primeiro lugar. 
"Os homens hoje não são nada além de meras sombras do que poderiam ser. Muitos homens estão se colocando em 

uma fachada para seguirem suas vidas. Muitos estão usando máscaras para se conformarem com o clima social e 
político. Este é especialmente o caso quando o homem lida com a mulher."  

Rom Wils, autor de Nice guys and Players: Becoming The Man Women Want 
 
Papo furado. Eu absolutamente odeio papo furado. Porque nós nos iniciamos no que é 
conhecido como "papo furado" (i.e conversas triviais e sem sentido, mas normalmente, até 
certo grau, um entretenimento) quando a maioria de nós realmente não se importa com isso?  
Porque estamos sendo dissimuladores educados, com o objetivo de fazer estes com quem 
estamos conversando se sentirem o mais confortáveis possível perto de nós. 
 
Desde que eu era uma criança, eu era condicionado pelos mais velhos, e particularmente as 
mais velhas, para sempre ter "boas maneiras" e discrição. Para ser um "pequeno cavalheiro". 
Eu sempre fui preparado para exibir um comportamento que fosse agradável e bajulador a 
quaisquer pessoas que eu estivesse falando. Era determinado que você evitasse falar qualquer 
coisa que tivesse o potencial de ser insultante, controverso ou muito pessoal. Tem sido minha 
experiência que a maioria dos homens que foram criados na classe-média, com dois pais e uma 
família que ia a igreja tenham sido condicionados da mesma maneira. 
 
A medida que eu fiquei mais velho, eu comecei a criar um grau de sentimentos ambíguos sobre 
o meu comportamento de boas maneiras. Especificamente no assunto de interagir com 
mulheres. Quantas vezes vocês já viram um cara que fosse freqüentemente criticado, de uma 
maneira ou de outra, por mulheres que já estiveram com ele, mas esse mesmo cara nunca teve 
nenhuma falta de companheiras românticas ou sexuais? Ou, ao contrário, quantas vezes você 
já observou algum homem amigo seu (você talvez?) que era freqüentemente elogiado por ser 
um verdadeiro "gentleman", e o quanto ele era "doce", o quanto ele era divertido e o quanto 
era legal estar na volta dele... MAS... este cara está sempre se forçando para manter o 
interesse romântico e sexual das mulheres? Por bem ou por mal, eu já tive a interessante 
perspectiva de vivenciar os DOIS lados desta moeda social. A primeira situação nunca foi um 
problema, mas a última sempre foi frustrante para mim. 
 
O que eu vagarosamente, mas com muita certeza comecei a me dar conta era que, geralmente, 
as mulheres que possuíam o maior grau de interesse sexual e romântico por mim eram aquelas 
mulheres com quem eu havia me comportado de uma maneira muito natural, relaxada, 
confidente e indiferente. Em outras palavras, eu era VERDADEIRO com elas, e eu não me 
importava se de um jeito ou de outro elas "gostassem" de mim ou aprovassem meu 
comportamento. Porém, por outro lado, a maioria das mulheres que eu havia tido interações 
muito desapontadoras e frustrantes foram as que eu tentei forçadamente ser o "Senhor 
Cavalheiro Perfeito": sempre tentando dizer a coisa "certa", fazer a coisa "certa", e geralmente 
me comunicando com elas de uma maneira que era excepcionalmente agradável e bajuladora 
para o ego dela. 
 
Eu realmente acredito, que bem no fundo, a maioria dos homens quer constantemente exibir o 
que eu considero como o "Modo Um de Comportamento". O único fator que provavelmente 
impede os homens de fazerem isso é provavelmente o fator que também tem o efeito mais 
detrimental no nosso comportamento no dia-a-dia e na nossa semana enquanto interagimos 
com os outros: 
 
O MEDO DO QUE AS OUTRAS PESSOAS IRÃO DIZER E FALAR SOBRE O SEU 
COMPORTAMENTO. 



 
Pense sobre isso. Quantas vezes você esteve com seus amigos, família, e/ou conhecidos, e teve 
o desejo de exibir um comportamento livre de espírito e inibido, apenas para ser segurado pelo 
medo paralizante de ser criticado ("olha que engraçado!") ser reprimido, não agradar ou deixar 
os outros desconfortáveis? 
 
Eu já estive nesta posição demais só para mencionar. E eu definitivamente sou culpado disso 
na companhia das novas conhecidas do que de novos conhecidos. Eu normalmente "falo o 
que acho" na volta de homens, indiferentemente de que eu conheça eles por muito tempo ou 
algumas horas. Expressar-me de uma maneira franca e direta na presença de mulheres 
desejáveis sempre foi muito mais que um desafio para mim, e me baseando nas conversas que 
tive com outros homens, eu definitivamente não estava sozinho. 
 
AS BASES PRIMÁRIAS ATRÁS DOS QUATRO MODOS DE COMPORTAMENTO 
 
Aqui está a verdade fundamental quanto as interações homem-mulher: TODOS NÓS 
QUEREMOS ALGUMA COISA. A maior mentira que você pode falar para sí mesmo quando 
você se aproximar de uma garota que esteja interessado é "que você não quer nada demais" 
dela. SIM VOCÊ QUER. Assim como qualquer pessoa que nos relacionamos regularmente ou 
de vez em quando, nós temos a necessidade e/ou o desejo que gostaríamos que nos fosse 
satisfeito. O que desejamos pode ser algo material como um empréstimo monetário ou uma 
oferta de emprego, ou pode ser algo não material como bajulação, atenção ou respeito. Quase 
nunca.... dificilmente, você se aproxima por uma garota "só por fazer". 
 
Na maior parte da minha vida adulta minha vida sempre vacilou entre ser confiante, 
provocativo e franco, e ser educado, cuidadoso, indireto e ter boas maneiras. Mas antes do 
outono de 1990, eu nunca havia pensado em "categorizar" o meu comportamento ou o de 
outros. Isso até uma interação que eu tive em uma noite de outubro em 1990, com uma jovem 
senhorita que era conhecida de minha mãe, foi aí que eu vim com o que é conhecido como Os 
Quatro Modos de Comunicação Verbal. 
 
Naquela noite, eu tive a chance de me encontrar com esta mulher que era mais familiar a 
minha mãe do que a mim. Agora, como havia mencionado anteriormente, este era exatamente 
o tipo de mulher com quem eu normalmente tinha os maiores problemas em ser o meu eu 
"real" quando tivesse por perto. A qualquer hora que uma moça mencionasse que conhecia a 
"Sra Currie", meu cérebro rapidamente acionava e me forçava a exibir o comportamento que 
representava o "Sr Cavalheiro Perfeito". Obviamente, nos nossos primeiros 15 minutos 
engajamos em um desinteressante e irrelevante "papo furado". E você sabe o quanto eu 
ODEIO papo furado. 
 
Porque homens freqüentemente iniciam um papo furado trivial e sem sentido com uma mulher 
que eles possuem atração, quando eles sabem que esse tipo de conversa é totalmente 
improdutiva e ineficiente? Porque eles estão ou: A) confusos sobre o que eles realmente 
querem desta mulher (um relacionamento? sexo casual? Uma amizade platônica?), ou B) Eles 
sabem especificamente o que eles querem, mas estão com medo de comunicar isto a 
garota. De acordo com minhas observações e experiências é normalmente a última opção. 
 
Isto é o que basicamente difere uma comunicação verbal eficiente de uma ineficiente. 
Quando você sabe o que quer de uma mulher, e você comunica suas necessidades e seus 
desejos para ela de uma maneira confiante, honesta e claramente compreensível, você tem um 
exemplo do que representa uma comunicação verbal eficiente. Por outro lado, quando você 
está confuso sobre o que você realmente quer de uma mulher, ou quando você sabe o que 
quer mas está com medo de comunicar esta informação para elas, você está usando uma 
comunicação verbal ineficiente. 
 
Quando eu estava conversando com esta conhecida da minha mãe, eu sabia exatamente o 
que eu queria dela. Eu queria ter um sexo casual com ela. Ela era fisicamente atraente, e tinha 
“algo”, um comportamento sexy. Seria superficial da minha parte ter uma relação sexual 



(casual) com ela tão rápido? Talvez, talvez não. É para o seu próprio detrimento interagir com 
mulheres de uma maneira bajuladora, ineficiente, tentando “esconder” seus verdadeiros 
desejos, interesses e intenções delas? COM CERTEZA. 
 
Agora algumas pessoas iriam discutir que introduzir a idéia de fazer sexo com uma garota na 
sua primeira conversa com ela é “socialmente inapropriado”, ou no mínimo uma representação 
de falta de “boas maneiras”. Iriam dizer que não é o que representa um verdadeiro cavalheiro. 
EU DISCORDO. Na minha opinião tem uma bela linha de diferença entre exibir um 
comportamento que seja socialmente apropriado, e um comportamento que seja bajulador e 
insincero. Acredito que o primeiro tem valor na maior parte do tempo mas o último te leva a 
relações ineficientes e improdutivas com as mulheres. Eu não estou de maneira nenhuma 
sugerindo que os homens devem ser intencionalmente “rudes” ou “desrespeitosos” com as 
mulheres. Isto não vai te levar a lugar nenhum. Por outro lado, você vai querer evitar fazer 
comentários, e expressar desejos e interesses que não são representativos do que você 
REALMENTE está pensando. 
 
Esta é a minha definição sobre comportamento “real”. O comportamento REAL é aquele 
comportamento que é o representativo das suas reais e verdadeiras necessidades, 
pensamentos, desejos, interesses e intenções. No contrário, o comportamento 
BAJULADOR é o comportamento dá para as pessoas uma impressão enganosa e 
desvirtuosa do que suas verdadeiras necessidades, pensamentos, desejos, 
interesses e intenções são. Se eu interajo com você primeiramente porque quero que você 
me ajude a achar um emprego, e tudo quanto ao meu comportamento lhe deixa claramente 
saber que este é o meu objetivo principal, eu estou sendo real com você. Ao contrário, se eu 
interagir com você e lhe der a impressão de que eu quero “apenas aproveitar a sua companhia 
e conversa”, quando na realidade, eu quero que você me apresente para alguém que me ajude 
a achar um emprego, eu seria culpado de ser bajulador e manipulador. 
 
Retornando a minha conversa com a jovem moça em 1990, minha frustração finalmente 
chegou ao limite. Eu não podia mais agüentar aquele “papo furado” mais. Eu bruscamente 
interrompi ela enquanto ela estava falando, e finalmente comuniquei para ela de uma maneira 
muito ousada e ultra-confiante e extremamente direta quais eram os meus verdadeiros 
desejos, interesses e intenções (eu deixei ela saber que eu queria ter uma relação casual com 
ela). A MANEIRA COMO EU ME EXPRESSEI PEGOU ELA TOTALMENTE FORA DA 
GUARDA. 
 
“COM LICENÇA??! COMO ASSIM?” 
Como previsto, minha atitude ousada, extremamente provocativa e direta tirou ela do equilíbrio. 
“Com licença?” foi a sua primeira resposta. “Como assim?” veio em seguida. “Eu não posso 
acreditar no que você acabou de dizer!!”  veio logo em seguida. Se eu tivesse recebido este tipo 
de resposta “chocada” e “impressionada” de qualquer mulher que fosse conhecida de minha 
mãe antes desta noite, eu provavelmente me sentiria tentado para imediatamente me sentir 
arrependido e me desculpar. Com medo de que minha reputação de “Senhor Cavalheiro 
Perfeito” pudesse ser destruída. Mas nesta noite... nesta conversa... eu PODIA ME IMPORTAR 
MENOS. O desejo de ser REAL superou o meu desejo de manter uma imagem “inocente” e 
“educada”. 

 

“Você costuma falar assim com TODAS AS MULHERES logo na sua PRIMEIRA CONVERSA com 
elas??!”  foi a pergunta dela. Minha resposta? “Que diferença faz para você como eu me 
aproximo de outras garotas... o importante é que neste exato momento eu me aproximei de 
você da maneira que fiz porque estou interessado em ficar junto com você.” 

 



SUA SURPRESA RESPOSTA 

Ela ficou parada. Então apenas sentou no carro por um momento fitando a janela. Eu me dei 
conta que depois de expressar para ela porque eu REALMENTE queria dividir de sua 
companhia, uma das duas coisas iriam acontecer: a) Ela iria expressar para mim, de uma 
maneira ou de outra, que ela estava desconfortável com minha maneira provocativa e direta de 
me expressar e iria comunicar a mim que ela não tinha nenhum desejo em dividir da minha 
companhia com ela; OU b) ela iria vagarosamente, mas com certeza reconhecer que a idéia de 
estarmos juntos não era tão mal, e em sequência iria me convidar para dividir minha 
companhia com ela (hey, já aconteceu antes). Depois de alguns momentos de silêncio ela 
finalmente escolheu a última opção. 

 

Ela olhou para mim com surpresa e admiração, e logo me deixou saber que estava 
incrivelmente excitada pelo minha cantada ultra-ousada, minha conduta confiante e minha 
maneira direta sem medo de comunicação. Uma vez relaxada, ela confessou que mesmo agindo 
de uma maneira como estivesse chocada e surpresa, no fundo, ela achou minha maneira de 
expressão muito atraente. Em particular, ela reconheceu que assim que ela viu que eu não iria 
pular fora e me desculpar por ter expressado meus desejos e interesses de uma maneira tão 
inconvencional e direta, ela ficou ainda mais excitada. “É assim que eu sempre quis que um 
homem... ao menos, um que eu estivesse fisicamente atraída... falasse comigo. Mas na 
verdade, eu jamais espero que a maioria dos homens tenha a coragem de falar assim... pelo 
menos na primeira conversa comigo.” 

 

LÂMPADA BRILHANDO NA CABEÇA 

O comentário que ela fez sobre mim dizendo “o que ela queria escutar mas não espera 
(normalmente) escutar” me intrigou. Depois de uns 20-30 minutos de beijos e transa no carro, 
ela me deu seu número e disse que eu poderia tranquilamente aparecer na casa dela no 
próximo dia. 

Quando eu cheguei em casa naquela noite, eu estava como um homem e uma missão. Eu 
estava tão excitado que havia conquistado o meu medo de falar o que penso, e de ter 
arriscado minha reputação de “Sr Cavalheiro Perfeito”, que eu não sabia direito o que fazer. O 
fato de que eu havia despertado ela sexualmente era irrelevante e secundário. Para mim a 
maior coisa foi ter desviado do papo furado e o sentimento de estar sendo bajulador. 
Eu tive uma descarga de adrenalina que foi incrível. A maior coisa foi que eu fiquei repetido 
aquele comentário na minha cabeça: “o que ela queria escutar mas não esperava escutar” 

Começando com aquela noite, e durante o final de semana, eu comecei a ler revistas e artigos 
sobre relações homem-mulher, livros do que homens e mulheres acham atraentes um nos 
outros, e escutando homens e mulheres em programas de TV sobre o que era bom e ruim no 
primeiro encontro. Eu comecei a pensar em todas minhas relações com mulheres, e também as 
experiências dos meus amigos mais próximos. Após dias de pensamento, eu finalmente cheguei 
na conclusão que todo o comportamento de conversa exibido pelos homens para com as 
mulheres que eles estão atraídos geralmente cai em uma destas 4 categorias: 

# Dizer o que as mulheres geralmente QUEREM OUVIR, mas na maior parte do tempo NÃO 
ESPERAM OUVIR (fundamentalmente, porque elas acham que você não tem “bolas” para 



dizer o que realmente está em sua cabeça); eu categorizei este comportamento como o “Modo 
Um de Comportamento” 

# Dizer o que as mulheres geralmente QUEREM OUVIR, e também o que geralmente 
ESPERAM OUVIR (fundamentalmente, porque você está sendo “educado” e “convencional”). 
Eu categorizei este comportamento como o “Modo Dois de Comportamento” 

# Dizer o que as mulheres geralmente NÃO QUEREM OUVIR, mas o que elas tipicamente 
ESPERAM OUVIR (fundamentalmente, porque tudo que você está dizendo é bajulação, falso, 
tímido e/ou clichê); Eu categorizei este comportamento como “Modo Três de 
Comportamento” 

 

# Dizer o que as mulheres geralmente NÃO QUEREM OUVIR  e também o que elas NÃO 
esperam ouvir (fundamentalmente, porque você está sendo rude, está insultando, sendo 
estúpido e a desrespeitando); Eu categorizei este comportamento como “Modo Quatro de 
Comportamento” 

E assim, OS QUATRO MODOS DE COMUNICAÇÃO VERBAL nasceram. 

Mas porque o Modo Um de Comportamento é necessário? O que o faz eficiente? Continue 
lendo. 

 

Capítulo Dois 
O manipulativo "Jogando o jogo": Porque os homens geralmente 

sentem-se brabos, frustrados e decepcionados para com as mulheres. 

“Eu sempre irei tentar manipular os homens e dominá-los de maneira egoísta... sempre. Por que? Porque é divertido, e 
porque eu posso. Se eu for bem sucedida, eu vou jogar com eles com tudo que eles tiverem a oferecer até eu ficar de 

saco cheio. Se eu não consigo, e eu estiver atraída a eles, eu vou perseguí-los sem cansar até que sejam meus.” 

Uma mulher fazendo uma confissão numa revista popular feminina. 

 

De uma maneira geral, eu normalmente avalio todo o comportamento exibido pelos outros de 
duas perspectivas primárias: Comportamento Forte VS Comportamento Fraco, e 
Comportamento Eficiente VS Comportamento Ineficiente. Como eu dei ênfase no 
primeiro capítulo, estamos todos interessados em obtermos algum tipo de necessidade e/ou 
desejo preenchido e satisfeito quando nós interagimos com os outros, e em particular, 
mulheres que nós temos algum grau de interesse sexual e/ou romântico. 

COMPORTAMENTO FORTE VS COMPORTAMENTO FRACO 

Um dos significados no dicionário da palavra “forte” é “incapaz de ser facilmente danificado, 
destruído ou quebrado; seguramente fixado, firme”. Eu defino comportamento forte como 
princípios e valores. Quando você exibe um comportamento forte, é virtualmente impossível 
para você ser facilmente manipulado ou que tirem vantagens de você. Quando você interage 
com pessoas que tenham princípios e valores em contraste com os seus, o comportamento 



destas pessoas terá muito pouca senão nenhuma influência na maneira como você se 
comporta. 

Comportamento fraco por outro lado, é o comportamento facilmente afetado pelas opiniões 
e influências dos outros. A qualquer hora outra pessoa pode facilmente provocar uma mudança 
em você, modificando e/ou comprometendo seus princípios, valores e caráter moral sem uma 
causa válida, isso é o comportamento fraco. Similarmente, se você for uma pessoa que pode 
facilmente e frequentemente ser manipulada pelos outros, desrespeitada pelos outros ou 
dominada pelos outros, isto significa que seu comportamento é fraco. 

COMPORTAMENTO EFICIENTE VS COMPORTAMENTO INEFICIENTE 

O dicionário define “eficiente” por “capaz de produzir um resultado desejado ou planejado”. 
Então, basicamente, comportamento eficiente é representado por qualquer comportamento 
que você tenha que tem o potencial de produzir os resultados necessários para o seu objetivo 
final. Se o seu objetivo principal é provocar uma mulher a dividir sua companhia com você de 
uma maneira romântica, e o comportamento que você está exibindo no momento têm o 
potencial de te levar a este objetivo, então você está exibindo o comportamento eficiente. 

Se o comportamento que você está exibindo é frequentemente contra produtivo para seus 
objetivos e metas desejadas, então isto significa que o seu comportamento é ineficiente. 
Comportamento ineficiente é sinônimo com comportamento improdutível e perda de tempo. 
A qualquer momento que você esteja exibindo um comportamento que tenha muito pouca 
chance, senão nenhuma, de te levar aonde deseja, você está perdendo tempo de uma maneira 
improdutiva. 

Rápida Recapitulação: 

Comportamento Forte: Qualquer tipo de comportamento que você exiba que faça ser 
virtualmente impossível te manipularem, desrespeitarem e/ou venha a causar com que você 
mude seus princípios pessoais e valores sem uma verdadeira proposta; 

Comportamento Fraco: Qualquer tipo de comportamento que você exiba que faça com que 
seja muito fácil para os outros te manipularem, desrespeitarem e/ou venha a causar com que 
você mude seus princípios pessoais e valores sem uma verdadeira proposta; 

Comportamento Eficiente: Qualquer tipo de comportamento que é altamente produtivo no 
alcance de suas metas e objetivos desejados; 

Comportamento Ineficiente: Qualquer forma de comportamento que você exiba que é 
geralmente contra produtivo no alcance de suas metas e objetivos desejados. 

São estas várias formas de comportamentos que distinguem os 4 modos de comportamento. O 
“ponto inicial” de todas relações com mulheres começa com este básico conceito: 

O que você realmente quer das mulheres, e como você se sai escolhendo como 
comunicar isto a elas. 

Na minha experiência com mulheres, assim como na minha observação da experiência de 
outros homens, eu tendo a distinguir todos comportamentos voltados as mulheres em 4 
categorias básicas: 

# Comportamento que é forte E eficiente; Este é o representativo do MODO UM DE 
COMPORTAMENTO. 



# Comportamento que é fraco MAS eficiente; Este é o representativo do MODO DOIS DE 
COMPORTAMENTO. 

# Comportamento que é fraco E ineficiente; Este é o representativo do MODO TRÊS DE 
COMPORTAMENTO. 

# Comportamento que é forte, MAS ineficiente; Este é o representativo do MODO QUATRO 
DE COMPORTAMENTO. 

 

MODO UM DE COMPORTAMENTO É SOBRE CONQUISTAR SEUS MEDOS 

Eu descobri que o fator primário que difere o Modo Um de Comportamento do Modo Dois de 
Comportamento, o Modo Dois de Comportamento do Modo Três de Comportamento, e assim 
por diante, basicamente está relacionado com o grau de medo que você tem em deixar as 
mulheres saberem o que você realmente quer delas; Por que você realmente quer dividir 
da companhia dela. 

Quando você exibe o Modo Dois de Comportamento o seu medo primário é... 

● O MEDO DE UM CRITICISMO SUBJETIVO E SEVERO 

(i.e o medo de que uma mulher “desaprove” seus verdadeiros desejos, interesses e intenções, OU, a 
maneira como você escolheu comunicar verbalmente isto para ela.) 

Quando você exibe o Modo Três de Comportamento, seu medo primário é... 

● O MEDO DE SER REJEITADO e/ou IGNORADO 

(i.e o medo de não ter seus reais desejos, interesses e intenções retribuídos pela mulher, e/ou o medo de 
ser totalmente ignorado) 

Quando você exibe o Modo Dois de Comportamento, você não está muito preocupado com a 
antecipação de uma reação negativa quanto aos seus desejos e interesses expressados as 
mulheres, mas sim COMO e QUANDO expressá-los. Em outras palavras, quando você está 
em um estado mental de Modo Dois, você não está com medo de dizer as mulheres o que você 
quer, ou o que você realmente está pensando, mas você tende a se preocupar demais com a 
maneira a qual você verbalmente expressaria seus desejos a elas. É por isso que eu descrevo 
o Modo Dois de comportamento como fraco, mas eficiente. Modo Dois é eficiente porque você 
está sendo honesto com mulheres se tratando de seus desejos, vontades e interesses 
verdadeiros, mas pelo lado negativo, o Modo Dois é fraco porque a maneira com que você 
escolhe expressar seus desejos e necessidades é normalmente muito cautelosa, atrasada e/ou 
muito hesitante ou indireta. 

Quando você exibe o Modo Três de Comportamento, você tende a ter mais medo de uma 
reação adversa para os desejos e interesses que está expressando. Quando você está no 
Modo Três de Comportamento você tende  a ter muito medo de deixar que as mulheres saibam 
o que você quer delas, ou o que está realmente  pensando, porque você está com medo de que 
elas não venham a dividir os mesmos interesses e desejos com você. O Modo Três de 
Comportamento é fraco porque é baseado no medo. Também, o Modo Três de 
Comportamento é ineficiente porque você está escondendo, negando ou camuflando quais 
são suas verdadeiras necessidades, desejos, interesses e intenções. 



Muitas vezes você pode se sair bem exibindo o Modo Dois De Comportamento, ou até mesmo o 
Modo Três de Comportamento interagindo com as pessoas, e em particular mulheres que não 
são manipuladoras e possuem os melhores interesses no seu coração. Porém, existem muitos 
homens e mulheres mundo afora que estão apenas esperando a oportunidade de manipular o 
comportamento de alguém para suprir seus próprios desejos egoístas. O aspecto principal do 
seu comportamento que as pessoas manipuladoras utilizam para seus meios é o seu medo de 
ser criticado, rejeitado e/ou ignorado. 

Quando um homem sente que foi tirado vantagem, injustamente criticado e/ou tomou um fora 
ou foi ignorado de uma maneira desnecessária, ele é levado ao comportamento chamado 
Modo Quatro de comportamento. O Modo Quatro de Comportamento não é provocado por 
nenhum tipo de medo, mas é sim baseado em um desejo de uma “vingança egoísta” voltada 
para as mulheres (pode ser uma ou duas mulheres em particular, ou talvez todo o gênero). 
Esta é mais que a metade da razão de eu ter escrito este livro. Ajudar homens a 
eliminar estes resíduos de raiva, frustração e amargura que normalmente se desenvolvem após 
um homem sentir-se enganado, desrespeitado ou manipulado por uma mulher a qual ele estava 
sexualmente e/ou romanticamente interessado. 

O Modo Quatro de Comportamento é um comportamento que é forte, mas ineficiente. O 
Modo Quatro é forte porque você normalmente é honesto e direto com mulher ao que se trata 
de suas verdadeiras necessidades, desejos e interesses, mas, o Modo Quatro é ineficiente pois 
você está sendo honesto apenas porque está com raiva, ou porque você já sabe que os seus 
desejos e necessidades não serão satisfeitos ou recíprocos. Quando você está no estado mental 
do Modo Quatro, você não tem um interesse real e genuíno em dividir a companhia de uma 
mulher. Você basicamente se tornou um misógino (um homem que é fisicamente e 
sexualmente atraído por mulheres, mas as odeia como seres humanos). Você irá encontrar-se 
com uma mulher e/ou ter sexo com uma mullher principalmente com o objetivo de a machucar 
emocionalmente, ou deixar elas com um ego ferido. 

Como eu mencionei no capítulo anterior, com todas as garotas que você tem o desejo de se 
aproximar ou de interagir existe algo que você quer delas. Não fique enganando a si 
mesmo. Eu só posso rir quando homens dizem coisas como “Oh... eu realmente não quero 
nada demais dela...” Por que está falando com ela então? “Eu apenas queria dividir minha 
companhia com ela para conhecê-la melhor...” Por que? A maioria das mulheres que você se 
aproxima, você quer ou encontrar-se com ela (i.e passar o tempo juntos de uma maneira 
romântica e compromissada), ou você quer fazer sexo com elas a curto-prazo, sem nenhuma 
exclusividade, de maneira casual. 

Se existe algo que muitos homens não se dão conta, é que há uma diferença entre falar e 
comunicar-se verbalmente. Você já escutou a velha frase, “Ele falou falou, mas não estava 
dizendo nada.” ?? Falar é simplesmente verbalizar palavras. Por exemplo, se eu pegasse um 
papel com palavras aleatórias e começasse a ler elas, eu estaria falando mas não estaria 
comunicando nada. Se você está fazendo comentários ou afirmações que não fazem sentido, ou 
que os outros tem dificuldade em compreender a que ponto você quer chegar, você está 
falando mas não está se comunicando. 

Comunicar-se verbalmente significa expressar e/ou trocar informações úteis. Se uma mulher 
está me provendo de informações que possam me ajudar a fazer escolhas e decisões que se 
tratem do meu interesse em continuar interagindo com ela, ela está se comunicando comigo.  
Comunicar-se primeiramente se trata da expressão de uma pessoa de seus desejos físicos e 
emocionais, seus desejos, seus interesses gerais e suas intenções a longo ou a curto prazo. 



Na próxima página, há um esquema com a comunicação verbal diferenciada de cada 
modo. Isto vai lhe dar uma idéia diferente e mais específica das características de cada modo 
de comportamento: 

[Nota Tradutor: como o fórum não suporta tabelas, fica aí o link do doc com ela feitinha 
direitinho, obrigatório baixar. Se você baixou o arquivo em .rar a tabela já estava inclusa] 

[http://www.4shared.com/file/106622643/5f361193/traduo_tabela.html] 

 

A maioria dos dicionários define o termo “manipulativo” como “diretamente ou indiretamente 
influenciar o comportamento de outra pessoa de uma maneira para a própria vantagem (i.e 
suas interações são mais benéficas de uma maneira egoísta do que mútua)”. Esta definição é 
de uma maneira muito boa, apropriada e válida, mas para os propósitos deste livro eu vou 
mudá-la bem de leve. Eu iria descrever o comportamento “manipulativo” com esta definição: 

EM QUALQUER MOMENTO QUE VOCÊ ESTEJA TENTANDO INFLUENCIAR e MOTIVAR 
UMA RESPOSTA ESPECÍFICA DE OUTROS QUE SEJA DESEJÁVEL e BENÉFICA PARA 
VOCÊ MESMO, ATRAVÉS DO USO DE INCENTIVOS e RECOMPENSAS, e/ou UM 
COMPORTAMENTO ENGANADOR E FALSO, VOCÊ ESTÁ SENDO MANIPULATIVO. 

Em outras palavras, a qualquer hora que você quiser algo de alguém e você DIRETAMENTE 
pede a essa pessoa por isso, isto seria o representativo de um comportamento não-
manipulativo. Mas se eu quiser algo de você, e eu tento adular seu ego primeiro, te tratar 
bem, te levar para jantar, etc.. e ENTÃO pedir para você o que eu quero... isso é ser 
MANIPULATIVO. Como um homem, a qualquer momento que você começar a oferecer 
incentivos e recompensas em troca de uma companhia sexual e romântica, você está 
começando a jogar um jogo manipulativo. Similarmente, a qualquer momento que você 
mentir para uma mulher sobre o que você realmente quer delas, e porque quer dividir a sua 
companhia, você está iniciando manipulativos jogos mentais. 

Há muito, muito tempo atrás, os homens foram culpados de se comprometerem a jogar com 
jogos manipulativos quando a idéia da prostituição foi inserida na sociedade. Uma vez que os 
homens começaram a oferecer incentivos monetários e recompensas para as mulheres em 
troca de uma companhia sexual, um todo novo elemento foi adicionado a realidade das 
relações homem-mulher. Logo, até mesmo fora do contexto da transação cortesã, os homens 
continuaram a compensar mulheres em troca de favores sexuais. Mulheres com intenções 
manipulativas não podiam resistir a idéia de serem oferecidas a elas incentivos e 
recompensas em troca de uma companhia sexual e/ou romântica. 

Alfie Kohn, em seu livro Punished By Rewards,  claramente aponta que uma vez que você 
comece a oferecer incentivos e recompensas a crianças, estudantes, empregados, mulheres, 
etc... o interesse e a excitação para com sua atual atividade decai. Por exemplo, se você 
consistentemente oferece sorvete a uma criança para que ela mantenha seu quarto limpo, 
depois de um tempo, o interesse dela em manter seu quarto limpo vai diminuir. Logo ela estará 
pedindo uma scooter da BMW em troca de manter o quarto limpo. Isto é a verdade quando 
você consistentemente oferece incentivos e recompensas a mulheres em troca de sua 
companhia romântica e sexual; algo simples como bajulação é na verdade um incentivo 
intangível. A qualquer momento que você oferecer um “vinho e jantar” para uma mulher em 
troca de sua companhia você está oferecendo um incentivo como maneira de aumentar a 
motivação dela em dividir a companhia dela com você. 



Como homens, sejamos honestos. A maioria dos homens fará absolutamente QUALQUER 
COISA para atrair e manter a companhia romântica e sexual de uma mulher atraente e 
desejável. ISTO É UM FATO. Falando a verdade, nada mais vai motivar um homem 
[heterosexual] a cuidar da sua aparência, sua carreira, sua educação ou seu status financeiro 
do que o desejo de atrair uma mulher ou várias mulheres desejáveis. NÃO PENSE POR UM 
MOMENTO QUE AS MULHERES NÃO SABEM DISSO. Isto é o que inicia a maioria dos 
jogos manipulativos entre homem e mulher. 

Uma vez que uma mulher sabe que você está tentando mimar ela e/ou tentando manipular ela 
(oferecer a ela incentivos e recompensas na troca de sua companhia), se ela for 
MANIPULATIVA ela tentará arrancar vantagens disso. POR ISSO QUE O MODO UM DE 
COMPORTAMENTO NÃO É APENAS EFICIENTE, MAS NECESSÁRIO. Se você está 
oferecendo a uma mulher um caro jantar e uma noite no cinema como uma ferramenta 
manipulativa, eventualmente ela vai querer ser tratada com jantar caro e cinema toda a 
semana. Se você ficar oferecendo a ela caronas na sua Ferrari como meios de aumentar o 
interesse dela em você, em pouco tempo ela vai estar querendo a sua própria Ferrari. Se 
você está oferecendo a uma mulher a oportunidade de ela ter seu próprio quarto as suas 
custas, ela logo em seguida estará querendo ficar com a casa toda e ainda a casa de praia. 
CONFIEM EM MIM HOMENS: Se você escolher jogar “O jogo”, AS MULHERES VÃO 
JOGAR MELHOR.  Mulheres SABEM o jogo. Homens PENSAM que sabem o jogo. 

Vamos imaginar, que hipoteticamente, todas as mulheres com quem você interagiu eram do 
tipo não-manipulativas. O que significa, sobre todas circunstâncias, que toda e qualquer 
mulher que você conversou ou: A) Diretamente comunicou a você que ela estaria interessada 
em sair com você e/ou transar [casualmente] com você, OU B)Elas diretamente comunicaram a 
você que elas NÃO teriam interesse em sair com você e/ou transar [casualmente] com você. 

Dialogar com o gênero oposto enquanto na procura de uma nova (ou para alguns, adicional) 
companheira é claramente compreensível, e o mais importante, é uma interação direta. É claro, 
você pode experimentar alguma rejeição ocasional e algum grau de um desapontamento, mas 
NADA DE JOGOS MENTAIS. 

O problema é que nós não vivemos em uma sociedade ideal, e infelizmente, existem mulheres 
nesta sociedade que são MANIPULATIVAS (não que os homens não sejam; homens podem 
ser MUITO MANIPULATIVOS também quando eles querem algo de uma mulher mas 
estão com medo de dizer para elas na cara)  

MEDO sempre motiva o comportamento manipulativo. Quando você está com medo de 
ser franco com os seus reais sentimentos, reais necessidades, reais desejos, reais interesses e 
os verdadeiros objetivos e intenções de longo prazo, você estará inclinado a exibir um 
comportamento manipulativo. Mas o que a maioria das pessoas conscientemente não se dá 
conta, é que MANIPULAÇÃO É SEMPRE UMA FACA DE DOIS GUMES. “Verdade??” SIM. 

Em outras palavras, A ÚNICA MANEIRA DE QUE AS MULHERES POSSAM MANIPULAR 
VOCÊ É SE VOCÊ ESTIVER DE ALGUM JEITO DIRETAMENTE (intencionalmente) OU 
INDIRETAMENTE (subconscientemente) TENTANDO MANIPULAR ELAS. 

Quando você opta por exibir o Modo Dois de Comportamento, ou o Modo Três de 
Comportamento, você está conscientemente ou inconscientemente tentando MANIPULAR 
uma mulher. 

As duas metas primárias do Modo Um de Comportamento são para... 



1) Prevenir mulheres de manipular você e/ou desrespeitarem você. 
2) Prevenir mulheres de desperdiçarem seu tempo de uma maneira improdutiva. 

 

Comportamento Forte é a chave para a meta número 1, e comportamento eficiente é a 
chave para a meta número 2. Qual é a chave para se criar um comportamento forte e eficiente 
com as mulheres? Você deve saber O QUE VOCÊ QUER das mulheres, PORQUÊ VOCÊ QUER 
ISTO, e QUE TIPO DE COMPORTAMENTO VOCÊ ESTÁ QUERENDO EXIBIR (ou NÃO 
exibir) para que possa conseguir o que quer. 

No início deste capítulo, eu defini um comportamento forte como um comportamento que é 
firme e forte em seus princípios e valores. ESTA É A CHAVE NÚMERO 1 PARA MELHORAR 
SEU COMPORTAMENTO COM AS MULHERES. Você tem que ter uma lista de princípios e 
valores detalhada, definida e específica, lista a qual você não está disposto a mudar, sacrificar 
ou comprometer no processo de perseguir a companhia das mulheres que deseja. 

Por exemplo, vamos dizer que você não gosta de usar drogas ilegais, como a cocaína. Então, 
um dia, você conhece esta mulher muito sexy e bonita, e você descobre que ela é totalmente 
atraída por caras que usam cocaína, ou que possam prover ela com cocaína. Então, você decide 
comprar um pouco de cocaína e convidar ela para dividir a companhia dela com você e então 
vocês poderiam cheirar um pouco. Isto seria um exemplo primário de você violando 
seus próprios princípios só para ganhar a atenção de uma mulher. Isto é FRACO. 

O Dr. Stephen R. Covey, em seu popular Best-seller The Seven Habits Of Highly Effective 
Behavior, enfatiza a idéia de basear o seu comportamento de acordo com os seus princípios e 
valores. Ele basicamente diz que todos nós deveríamos ter uma “missão pessoal declarada” de 
acordo com os valores que pretendemos manter no processo de perseguição e alcance dos 
nosso objetivos desejados. Uma vez que você começa a freqüentemente e consistentemente 
violar os seus próprios princípios e valores pessoais, seu caráter e sua integridade tornam-se 
fracos, e você começa a perder credibilidade e respeito nos olhos dos outros. Isto é importante 
de se lembrar. 

Tenho certeza que alguns homens lendo isso devem estar perguntando a si mesmos: “o que 
coisas como “caráter”, “integridade” e “valores pessoais” tem a ver com atrair mulheres??” 
MUITO. Mais do que um cara normal poderia se dar conta. Acredite ou não, é na verdade 
melhor você consistentemente manter seus princípios que não sejam os mais certos ou 
virtuosos, do que ficar freqüentemente se contradizendo invertendo e mudando eles. Por 
exemplo, se toda a vez que você fala com uma mulher que é contra o uso de drogas, e você se 
comporta como alguém que dá suporte a esse tipo de posição, mas quando você está por perto 
de mulheres atraentes que usam drogas e você se comporta como alguém que é a favor do uso 
delas, isso é ser fraco.  Ou você está agindo contra seus próprios princípios, ou até pior: você 
não tem nenhum. 

Em diversas pesquisas conduzidas, auto-confiança e segurança são normalmente identificadas 
como o fator número que atrai e agrada as mulheres, que não está relacionado com a 
aparência física; O que a maioria dos homens não se dá conta é que existe uma 
correlação direta entre o nível de confiança que você irradia para as mulheres, e o 
quão fiel você se mantém quanto aos seus princípios e valores. 

Não sou eu que devo dizer porque os homens devem dividir a companhia com uma mulher. 
Alguns homens podem querer um relacionamento sério, romântico e a longo termo com uma 



mulher, enquanto outros podem apenas querer uma relação rápida e puramente sexual. Cada 
um na sua. 

O que eu tento enfatizar e convencer neste livro é que indiferentemente de suas necessidades, 
desejos e interesses, é sempre o melhor identificar eles especificamente e comunicá-los de 
maneira confiante e direta. Este livro vai te ajudar a fazer isto. 

Qual é o primeiro princípio do modo Um? NUNCA JAMAIS REALMENTE SE IMPORTE COM 
O QUE TE INCOMODA NO COMPORTAMENTO FEMININO. Por que? Porque você NÃO 
tem controle sobre mudar ou melhorar o comportamento de uma mulher. Apenas 
ela tem como fazer isso. 

Apenas se importe com os aspectos do SEU comportamento: 

1) “Como eu geralmente me comporto com as mulheres?”  Este é o componente 
“proativo” do seu comportamento; Este é o aspecto que centraliza o quão eficiente ou 
ineficiente é o seu comportamento.  

2) “Como eu geralmente permito que as mulheres se comportem comigo?” Este 
é o componente “sensível” do seu comportamento. Este é o aspecto que centraliza o 
quão forte ou fraco é o seu comportamento 

Antes de eu explicar porque o Modo Um é tão forte e eficiente na prevenção de um 
comportamento manipulativo, eu vou primeiro apontar o porquê dos outros três modos de 
comportamento serem tão fracos e/ou ineficientes. Primeiro porém, eu quero que você faça 
um breve exercício: 

Pegue uma caneta e um pedaço de papel, e pense nas últimas cinco ou dez interações que 
você teve com mulheres que resultaram em você se sentir a) Brabo com as mulheres, b) 
Frustrado ou c) Com amargura e ressentimento com as mulheres em geral. Então, uma vez 
que você tenha listado as interações e os relacionamentos, responda estas 4 perguntas: 

1) Você alguma vez mentiu para alguma destas mulheres, ou as enganou, em relação a 
quais eram seus verdadeiros desejos, interesses e intenções? 

2) Você hesitou por mais de uma semana em deixar qualquer uma dessas mulheres 
saberem quais eram seus reais interesses e intenções? 

3) Você chegou a evitar satisfazer seus próprios desejos emocionais para que pudesse 
acomodar um desejo de qualquer destas mulheres que saiu? 

4) Você expressou seus desejos, necessidades, interesses e intenções para as mulheres de 
uma maneira que fosse confusa, vaga, ambígua e/ou não totalmente clara e específica? 
 
Uma vez respondidas estas perguntas, você está bem para prosseguir ao capítulo 3. 
 

Capítulo Três 
Os homens que exibem o Modo DOIS de comportamento: o 

"Adorável e demorado" 
“Não é normal ser honesto. Pessoas normais estão preocupadas tentando descobrir qual a coisa certa de 

dizer que os coloque nos melhores holofotes. Elas querem viver de sua própria melhor adivinhação sobre o 
que a pessoa que está escutando quer ouvir.” 

Dr Brad Blanton, autor de Radical Honesty: How To Transform Your Life by Telling the Truth. 
 



Modo Dois de Comportamento. Este é provavelmente o comportamento que é o 
mais exibido por homens diante de mulheres do que qualquer um dos outros 3 
comportamentos. Por que? Porque a maioria dos homens foram condicionados (veja o 
capítulo um) a deixarem as mulheres com uma “boa impressão”, e fazer e dizer essas 
coisas que são o representativo de um cavalheiro. Estes homens querem manter uma 
reputação positiva, favorável e saudável com praticamente todas as mulheres que 
entram em contato com eles. 
 
Como eu havia mencionado no capítulo anterior, todo o comportamento que você exibe 
para os outros, e particularmente mulheres, é ou fraco ou forte, eficiente e ineficiente. 
O Modo Dois de Comportamento é o comportamento que cai na categoria de fraco, 
mas [normalmente] eficiente. A maioria dos homens que exibem o Modo Dois de 
Comportamento são razoavelmente confiantes, e possuem um certo grau alto de auto-
estima. Eles são normalmente inteligentes, sociais, e possuem um conjunto decente de 
morais e valores, assim como um bom senso de humor. 
 
PORQUE O MODO DOIS DE COMPORTAMENTO É GERALMENTE EFICIENTE 
 
Quando analisando o componente “proativo” do seu comportamento... o aspecto de 
“como você  age com as mulheres”... o Modo Dois de Comportamento é razoavelmente 
eficiente. Pelo lado bom, é muito difícil que você deixe alguma mulher brava com você 
quando você exibir as atitudes e maneiras do Modo Dois. Muitas mulheres gostam de 
estar por perto de homens que são uma combinação de diversão, boas maneiras, 
compreensão e não argumentativos. Provavelmente, você não vai dizer ou fazer nada 
que seja muito desafiador para o ego de uma mulher. Portanto, é inevitável que as 
mulheres que você é apresentado venham a gostar de você. Mais certo do que errado, 
as mulheres vão gostar de dividir da sua companhia, conversar com você regularmente 
ou semi-regularmente e vão tipicamente tentar desenvolver uma amizade com você. 
Elas  provavelmente vão comentar entre elas o quão “legal” você é, o quanto 
“cavalheiro” você é e o quão sociável você é. 
 
O Modo Dois de Comportamento é mais desejável, e mais eficiente, que o Modo Três 
de comportamento, porque você [eventualmente] é honesto sobre seus verdadeiros 
desejos, necessidades, interesses e intenções. Mas pelo lado ruim, o Modo Dois de 
Comportamento normalmente NÃO é tão eficiente quanto o Modo Um de 
Comportamento, porque você tende a revelar seus desejos, necessidades, interesses e 
intenções de uma maneira que é MUITO DEVAGAR, MUITO CAUTELOSA e MUITO 
INDIRETA. Você tende a  agir muito indiretamente porque está muito preocupado em 
fazer as mulheres gostarem de você e as fazer se sentirem muito confortáveis na sua 
presença antes de deixar elas saberem seus verdadeiros  pensamentos e o que você 
realmente quer delas. 
 
PORQUE O MODO DOIS DE COMPORTAMENTO É GERALMENTE FRACO 
 
Homens que exibem o Modo Dois de Comportamento tendem a cair na armadilha de 
entrarem em papos furados muito agradáveis e bajuladores antes de deixarem as 
mulheres saberem os seus verdadeiros desejos, necessidades e intenções. Por isso me 
referi aos homens que exibem o Modo Dois de Comportamento como os “Adoráveis e 
Demorados”: Eles geralmente tendem a atrasar, ou adiantar revelar para as mulheres 
seus verdadeiros pensamentos e objetivos a longo-prazo. 



 
De maneira franca e direta, os homens do Modo Dois de Comportamento são culpados 
de falarem demais. O ator de televisão Ted Danson recebeu a seguinte pergunta uma 
vez na televisão: “Que lições você aprendeu sobre a interação com mulheres enquanto 
interpretava o engraçado e amável sedutor “Sam Malone” no “Cheers” da NBC?” Ele 
respondeu; “Não falar demais”.  Ele prosseguiu comentando quantas vezes ele já havia 
escutado de muitas mulheres que falar demais é uma das principais formas de diminuir 
sua atração sexual com elas. Como eu disse anteriormente no Capítulo Dois, tem uma 
diferença entre falar e [verbalmente] comunicar-se. 
 
ALGUNS CENÁRIOS CLÁSSICOS DO MODO DOIS 
 
Um exemplo clássico de exibição do Modo Dois de Comportamento seria conhecer uma 
mulher em alguma reunião social (festas, happy hours), e proceder iniciando com uma 
“conversinha casual” por meia hora, uma hora, ou mais. Então, apenas lá no final da 
conversa, você diz algo como “Sabe de uma coisa? Eu acho que deveríamos sair para 
dançar algum dia destes. ”Claro, existe uma grande chance de que ela responda, “[Seu  
Nome], eu te achei um CARA LEGAL... mas eu não estou interessada em você “deste 
jeito” “ BOTADA!! Tradução: Ela possuía todo o interesse platônico em você que você 
gostaria, mas ela estava muito pouco, se é que estava, interessada de maneira sexual 
e/ou romântica em você. 
 
Outro exemplo seria você conhecer a mulher... perguntar seu telefone... conversar com 
ela algumas vezes no telefone ....convidar para uma janta-cinema ou janta-concerto... 
então....FINALMENTE... você comunica a ela “estou atraído por você, e interessado em 
passar mais tempo com você...”  Tudo certo correto? ERRADO. Depois de um 
momento hesitante, ela acaba lhe dizendo algo do tipo. “[Seu nome], Eu me diverti 
bastante saindo com você... eu te acho um CARA MUITO LEGAL... mas eu e o meu 
ex-namorado “Lucas” (ou João, Pedro, Zeca...) vamos voltar a ficar juntos logo 
logo...” Como você se sente? (Ok pergunta estúpida). Você foi DESCARTADO. Você 
está BRABO, FRUSTRADO e até mesmo TRISTE. Você gastou todo aquele tempo... 
todo aquele dinheiro... expressou todas aquelas bajulações e flertes... entrou em 
todos aqueles papos furados divertidos... e qual é a sua recompensa? Outra 
amizade boa e platônica de uma mulher. Pobre rapaz. 
 
O Modo Dois de Comportamento é EFICIENTE porque, normalmente, você tende a 
comunicar porque você quer ficar com uma mulher; você é razoavelmente honesto 
quando se trata de expressar seus verdadeiros desejos, interesses, necessidades e 
intenções com uma mulher. Quando se trata do elemento “proativo” do seu 
comportamento você ganha um “B+”. Seu comportamento voltado as mulheres 
normalmente é conduzido a você sair e dividir a companhia dela por pelo menos alguns 
dias, semanas, ou até mais. 
 
O problema está no componente “sensível” do seu comportamento. Em outras 
palavras, quando se trata de como você permite que as mulheres hajam com 
você , você tira uma nota mais ou menos entre C- até D. De maneira simples: seu 
comportamento é FRACO. Você está com medo de não agradar as mulheres. Como 
conseqüência, seu comportamento se torna uma combinação de muito tolerante e 
muito prestativo. 
 



Seu comportamento é muito tolerante porque você não faz com que a mulher seja 
específica e direta quanto aos desejos, necessidades, interesses e intenções dela 
quando interagindo com você. Quando você exibe o Modo Dois de Comportamento, um 
dos erros que você comete é permitir que a mulher permaneça muito vaga em respeito 
a expressar os verdadeiros pensamentos dela com você. Você nunca quer que uma 
mulher opere no que eu me refiro como “zona da ambigüidade”. Quando você faz 
com que ela opere nesta zona, uma amizade platônica é o melhor que se pode esperar. 
Da mesma maneira, você jamais pode se tornar muito prestativo. Quando você é 
assim, é culpado de agir com um comportamento acquiescent1. Acquiescent significa 
basicamente se tornar passivo e submisso a alguém de uma maneira quieta e súbita. 
Lembra do exemplo que eu usei no último capítulo a respeito dos seus princípios 
pessoais e o uso de drogas? Isso é relacionado a idéia de ser “muito prestativo”. De 
maneira geral, toda a vez que você violar um ou mais dos seus próprios princípios 
pessoais somente e especificamente para fazer alguma vontade da mulher e receber 
sua atenção você está sendo prestativo e gentil demais. 
 
Isto me lembra de toda aquela síndrome do “ele é muito legal”. Quantas vezes 
você, ou algum camarada seu, já tiveram a péssima (e frustrante) experiência de saber 
que uma mulher disse a um dos seus amigos “Eu achei ele bonito... divertido... mas ele 
foi gentil/legal demais.” Posso me recordar de milhares de vezes de quando eu era 
mais novo e fiz uma mulher perder o interesse em mim porque elas me percebiam 
como “legal demais”. 
 
O que estas mulheres estavam realmente dizendo era que meu comportamento era 
excessivamente tolerante e prestativo. Meu comportamento não era firme o bastante 
ou exigente o bastante. Sendo mais específico, meu comportamento não era 
provocativo o bastante. A maioria dos dicionários define “provocativo” como 
“Excitante, ou de algum modo incita raiva, interesse, curiosidade ou desejo sexual”. Se 
você quiser ter alguma coisa além de uma amizade platônica com uma mulher, suas 
conversas e interações com elas devem ter um certo grau de provocação. 
 
A FALSA CRENÇA QUE A MAIORIA DOS “NICE GUYS” POSSUEM 
 
Rapazes: Vou lhes contar um segredo a respeito da sua habilidade de gerar interesse 
em uma mulher: Você tem mais chances de gerar interesse romântico e/ou sexual em 
uma mulher exibindo um comportamento que seja desafiador e/ou frustrante para o 
ego delas, do que exibir um comportamento que é agradável e/ou bajulador para o ego 
delas. Para que exista qualquer interesse romântico ou sexual entre homem e mulher 
deve haver algum grau de tensão erótica. 
 
Quando você se interessa em ficar assistindo uma boa, dramática novela, seriado ou 
filme, é porque existe algum grau de tensão na história. Sem tensão, sem 
interesse. Eu sou um roteirista, e em todos workshops que eu fui, ou livros que eu li, 
todos tinham ênfase em que deve haver alguma tensão e/ou conflito encorporizado na 
estória para que ela possa ser interessante. Acredite ou não, é o mesmo quando se 
trata de manter interesse em uma relação homem-mulher. 
 

                                                           
1
 Tradutor: Não soube traduzir 



A maioria das pessoas enxergam a tensão como uma coisa “ruim” de se ter em uma 
relação. NÃO É VERDADE. Muitos homens e mulheres confundem tensão com 
animosidade. Estes dois termos não são a mesma coisa. A animosidade entre um 
homem e uma mulher é causada por sentimentos de ódio ou hostilidade; quando seu 
comportamento é adverso e de maneira antagonista. Por outro lado, tensão num 
relacionamento é causada por sentimentos de intriga, excitação ou suspense. 
Especificamente, “tensão erótica” é o resultado direto de um comportamento 
provocativo combinado com um certo grau de frustração. Tensão erótica é 
quase que um pré-requisito para o desenvolvimento de um interesse 
romântico e sexual. Este é um ponto importante que deve ser lembrado. 
 
De maneira mais comum de falar, é isso que causa com que a maioria dos homens 
fiquem sexualmente excitados (“Horny”). A maioria dos caras acham que ficam 
excitados assistindo filmes pornô, quando ficam sem transar ou quando ficam com 
mulheres vestidas de maneira sexy. Estes todos são fatores que contribuem para o 
sentimento de ficar sexualmente excitado, mas na verdade, não é isso que te deixa 
excitado. Toda vez que uma mulher fizer ou disser algo que acenda uma tensão 
erótica, você vai se excitar. Novamente, a tensão erótica vem de um 
comportamento provocativo. Comportamento provocativo vem de exibir um 
comportamento que não “mima” ou bajula demais o ego de uma mulher. Toda vez que 
você exibir um comportamento que é gentil demais, bajulador demais e/ou prestativo 
demais, então você está falhando em ser provocativo. Você não tem como criar 
tensão erótica sem um comportamento que seja provocativo. 
 
O QUE A TENSÃO ERÓTICA TEM A VER COM COMUNICAR-SE? 
 
Agora vocês devem estar pensando “Mas o que desenvolver uma tensão erótica tem a 
ver com minhas habilidades de comunicação verbal?” Quando se trata de atrair o 
interesse das mulheres, tem TUDO a ver. Quando o seu comportamento não é 
provocativo, você vai ter uma dificuldade excepcional em atrair as mulheres e manter o 
interesse sexual e romântico delas. Quando o seu comportamento é fraco, não é 
provocativo. Quando o seu comportamento não é provocativo, as mulheres 
irão geralmente te enxergar como uma amizade. 
 
Indo pro coração da coisa, a razão primária dos homens exibirem um comportamento 
que seja “muito gentil”, ou muito prestativo e convencional para as mulheres é porque 
eles tem medo de revelar sua sexualidade cedo demais para as mulheres. 
Praticamente todos os homens que exibem o Modo Dois de Comportamento tem um 
medo enorme de serem colocados como “tarados”, “promíscuos” ou “superficiais”. Eu 
posso te dar toda a certeza de que se você hipnotizasse um homem para ser sempre 
aberto e honesto sobre os seus interesses sexuais não existira tal coisa como o Modo 
Dois de Comportamento. 
 
A realidade é que TODOS OS SERES HUMANOS SÃO SERES SEXUAIS. Se você é 
uma criatura biológica você tem uma natureza sexual com você. Não existe nada de 
errado ou “vergonhoso” em desejar transar com uma mulher. O Dr Blanton, em Radical 
Honesty, faz uma afirmação que diz: “O problema em ficar negando a energia sexual, é 
que cedo ou tarde, você tem de lidar com ela”. Eu aprendi em uma aula de sexualidade 
humana na faculdade que a maioria dos homens que vem a se tornarem “pervertidos” 
não são aqueles que falam sempre de sexo de maneira aberta e honesta. JUSTAMENTE 
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O CONTRÁRIO. A maioria dos homens que são vistos como “pervertidos” são aqueles 
que foram condicionados a acreditarem que o desejo sexual estava relacionado a algo 
“ruim”, a uma pessoa tarada. Eles associam sexo com ser imoral. 
 
Isto é o que causa toda a síndrome do “ele é legal demais”. Da mesma maneira que 
alguns homens são acusados de exagerar na ênfase do sexo, existem alguns homens 
que são responsáveis de não dar ênfase demais ao sexo. Agora, não entenda errado. 
Eu não estou dizendo que todo homem deve se aproximar das mulheres e 
imediatamente convidar elas para transar no primeiro encontro. A maioria das mulheres 
não vai aceitar isto. Mas também ao mesmo tempo, não exagere em reprimir (ou 
suprimir) sua energia sexual e seus desejos. Se eu for lembrar de todas as mulheres 
que eu conheci que estavam inicialmente atraídas por mim mas semanas ou dias 
depois perderam o interesse, lhe digo que foi com estas mulheres que eu não dei 
ênfase aos meus desejos e interesses sexuais. Eu diria que 95%-99% das mulheres 
que me rotularam como “legal” no passado foram as mulheres com que eu raramente 
discutia, se é que discutia, alguma coisa relacionada a sexo. 
 
A maioria dos homens que exibem o Modo Dois de Comportamento são geralmente 
aqueles que tem medo de trazer o assunto sexo ou envolvimento físico muito cedo 
ou com muita freqüência  na conversa. Os homens do Modo Dois são tipicamente 
aqueles que querem causar uma “boa impressão” para uma fêmea; eles 
sempre querem apresentar-se como “bons, perfeitos e monogâmicos 
cavalheiros”. 
 
Praticamente todos os homens que eu conheci que com freqüência exibiam o Modo 
Dois de Comportamento, mas tinham medo de exibir o Modo Um de Comportamento, 
eram homens que normalmente tinham medo de serem rotulados como “tarados”, 
“superficiais” ou “promíscuos” e “safados”. Praticamente todo homem que exibe o 
Modo Dois de Comportamento... lá no fundo... quer exibir o Modo Um de 
Comportamento. Mas eles estão com medo demais de arriscar suas reputações como 
“um cavalheiro de boas maneiras e correto”. 
 
Se você perceber, a maioria dos machos que não se importa em manter uma imagem 
de “cavalheiro bem orientado”, tende a NATURALMENTE exibir o Modo Um de 
Comportamento. Eddie Murphy na primeira vez que ganhou popularidade, estava deste 
jeito. Ele era naturalmente ousado, extremamente confiante, e falava diretamente sem 
medo de ter de se desculpar. Ele realmente não se importava se as pessoas iriam 
perceber ele como “correto” ou “de boas maneiras” 
 
A SÍNDROME DO “DR JEKYLL E MR HYDE” 
 
Eu posso quase que garantir que qualquer vez que você tem uma experiência “ruim” 
com uma garota exibindo o Modo Dois de Comportamento você vai MUDAR 
(temporariamente ou indefinitivamente) para UM ESTADO MENTAL DO MODO 
QUATRO. É inevitável. Esta é a grande fraqueza do Modo Dois de 
Comportamento. Enquanto você exibir o Modo Dois de Comportamento, você vai 
ficar feliz e contente desde que você NÃO seja duramente criticado, ou não se sinta 
impopular com as mulheres, e que elas continuem gostando de você. 
 



Homens do Modo Dois podem lidar com uma rejeição legal e de que seja de uma 
maneira simpática (ex: “Me desculpe... você é um cara muito bom e legal. É um 
cavalheiro perfeito. Eu só acho que nós não temos nenhuma química. Você entende 
né?”). Eles podem até mesmo lidar com o fato de terem sido ignorados desde que a 
reputação e a imagem deles se mantenha intacta. Contudo, assim que uma mulher 
disser ou fizer alguma coisa que ameace a reputação deles de um cara “legal e bom”, 
ou ela se aproveitar do seu comportamento excessivamente prestativo, então é “MODO 
QUATRO aqui vou eu....!”  
 
Outro problema com o Modo Dois de Comportamento é que ele é inerentemente 
MANIPULATIVO. A maioria dos homens do Modo Dois não manipulam mulheres 
CONSCIENTEMENTE ou INTENCIONALMENTE, mas é isso que o Modo Dois realmente 
é: Ele é manipulativo de uma maneira sutil, indireta. Você vai se recordar dos capítulos 
anteriores os dois tipos de comportamentos manipulativos que os homens exibem: 
oferecer incentivos e recompensas materiais ou não-materiais em troca de 
companhia romântica e sexual, OU , exibir um comportamento enganoso na tentativa 
de provocar alguma resposta específica. 
 
Quando você está usando o Modo Dois de Comportamento, você está basicamente 
usando um comportamento bajulador e agradável como um incentivo para motivar uma 
mulher a lhe dar as respostas que você quer. Subconscientemente o que você está 
dizendo para ela é “se eu me comportar de uma maneira que é agradável para você, eu 
esperaria que você retornasse o favor e eventualmente viesse a se comportar de uma 
maneira que fosse agradável a mim”. Eu coço suas costas e você coça as minhas. Quer 
você concorde ou não, quando você exibe o Modo Dois de Comportamento VOCÊ 
ESTÁ SENDO MANIPULATIVO. 
 
Novamente, eu não acredito que a maioria dos homens do Modo Dois são 
manipulativos de maneira CONSCIENTE e INTENCIONAL, mas quando está tudo dito e 
feito, o modo dois é manipulativo. Sejamos honestos: NENHUM HOMEM É TÃO 
BEM-EDUCADO ou DE BOAS MANEIRAS QUANTO ELES FINGEM SER COM 
UMA FÊMEA QUE ELES ACABARAM DE CONHECER. NENHUM HOMEM. Eu ficarei 
firme com esta opinião. 
 
A maioria dos homens, particularmente aqueles que tiveram uma maior influência da 
mãe em como eles “deveriam se portar” com mulheres, tendem a agir de uma maneira 
muito mais agradável e bajuladora logo nas suas primeiras interações com elas. 
Quantas vezes você já escutou uma mulher falar “ele era tão legal comigo quando 
estava buscando meu interesse, mas assim que começamos a sair, ELE 
MUDOU...” Não. Ele não mudou. ELE FINALMENTE ESCOLHEU REVELAR QUEM 
ELE ERA DESDE SEMPRE.  Na essência é isso que o Modo Dois é: você está 
adiando revelar para uma mulher seus reais desejos, interesses, intenções e caráter. 
Uma vez que a mulher esteja disposta a retribuir seu interesse nela e ficar com você de 
uma maneira romântica e sexual, é aí que você revela QUEM VOCÊ REALMENTE É. 
 
Uma vez uma massagista minha me disse que “O seu verdadeiro Eu é o sinônimo do 
seu Eu sexual”. Eu iria concordar com isso. Olhe no dicionário a definição formal de 
“sexual”. Muitos homens iriam achar que ser “sexual” significa realizar tentativas de 
transar com uma mulher. NÃO É VERDADE. Isto está mais para a definição de 
“sensual”. A definição primária de ser “sexual” significa “em ou a relação ao sexo 



(masculino-feminino), ou a expressão dos sentimentos entre eles.” (Oxford American 
Dictionary). Em outras palavras, em qualquer momento que você estiver expressando 
seus verdadeiros pensamentos e sentimentos para uma mulher, você está sendo 
SEXUAL (de novo, não confunda com “sensual”). 
 
Eu lembro que quando começava conversas sexualmente provocativas com mulheres, 
algumas delas me chamavam de “mannish”¹2 (“Oh Alan... you are so Mannish!”). A 
primeira vez que escutei “mannish” achei que estava relacionado a “tarado” ou algo do 
tipo. Mas olhe no seu dicionário: ser “mannish” significa “agir como um homem”. 
Enquanto estiver examinando o dicionário, olhe também o termo “Nice/legal”. Você 
sabe o que realmente significa você ser “legal”? A derivação latina de “Nice” (nescius) 
significa ser ignorante e tolo. A derivação oriental inglesa de “Nice” significa ser 
estranho e preguiçoso (Oxford American College dictionary). Então, quando você 
está tentando ser um “cara legal” do Modo Dois, você está exibindo um comportamento 
que é estranho, preguiçoso, ignorante e tolo. Surpreso? 
 
RETOMANDO 
 
● Quando você exibe o Modo Dois de Comportamento, seu 
comportamento é geralmente eficiente mas fraco. Ele é eficiente pois 
eventualmente você é honesto as mulheres quanto aos seus reais 
sentimentos, desejos, intenções e interesses, mas o seu comportamento é 
fraco pois você é muito tolerante e prestativo, é acomodado com isto. 
 
● Quando você exibe o Modo Dois de Comportamento, você tende a 
ficar profundamente com medo de desenvolver uma reputação “negativa” ou 
“controversa” com as mulheres; sendo mais específico, você tem medo de 
iniciar conversas ou discussões que são relacionadas com seus desejos, 
interesses e intenções sexuais. Conseqüentemente, seu comportamento 
falha em criar uma tensão erótica, levando você a ser percebido como um 
cara “legal” para as mulheres (ou seja, seu comportamento não é 
provocativo) 
 
● Existe uma correlação direta ou indireta entre o nível de honestidade 
e sinceridade de um homem com as mulheres e sua falta de medo de ser 
criticado por elas. Os homens do Modo Dois de Comportamento só são 
honestos com as mulheres quando estão confiantes de que vão provocar uma 
resposta  positiva e entusiasta delas. Os homens do Modo Dois serão 
Adoráveis e Demorados (ou seja, “legais”) com as mulheres se eles pensarem 
que vão previnir-se e/ou evitar alguma crítica dura ou subjetiva. 
 
● Os homens do Modo dois são apelidados de “Adoráveis e Demorados” 
porque eles tendem a atrasar ou adiar o fato de deixar as mulheres saberem 
seus verdadeiros desejos, intenções, necessidades e interesses românticos e 
sexuais nelas; os homens do modo dois estão especificamente com medo de 

                                                           
2  Mannish é um termo que se refere a algo natural do homem, algo masculino. Seria um 
“safado” de maneira positiva, fiquei em dúvida se poderia colocar másculo mas resolvi não 
fazer isto. 
 



serem percebidos como “superficiais”, “promíscuos”, “tarados” ou “safados” 
e muito diretos de maneira sexual. Como resultado disso eles normalmente 
vão aguardar até que uma mulher os tenha como “cavalheiros” para aí 
REALMENTE expressarem o que querem e estão pensando. 
 
● Toda a vez que você exibir o Modo Dois de Comportamento, e acabar 
sendo criticado ou desrespeitado por uma mulher, o seu comportamento vai 
temporariamente, ou indefinitivamente mudar para o Modo Quatro de 
Comportamento. Você será percebido como tendo uma personalidade no 
estilo “Dr Jekyll & Sr Hyde”. Você vai ficar alterando entre ser “legal” e 
“ruim” com as mulheres. 
 
Quando eu era novo e ingênuo eu costumava achar que os elogios de uma mulher 
sobre minha personalidade e meu comportamento eram sinônimos do seu interesse 
em mim. Eu costumava acreditar que se uma mulher tivesse diversas coisas boas a 
dizer de mim, isto significaria que esta mulher estaria altamente interessada em mim 
de maneira romântica e/ou sexual. Ocasionalmente, isto era verdade, mais com maior 
freqüência,  o elogio de uma mulher nem sempre é uma indicação certeira de 
um interesse sexual ou romântico em você. 
 
Uma coisa é certa: A MAIORIA DAS PESSOAS NO GERAL VÃO “GOSTAR DE 
VOCÊ” E DIZEREM “COISAS BOAS” SOBRE VOCÊ QUANDO VOCÊ FOR MUITO 
AGRADÁVEL, BAJULADOR E PRESTATIVO. Por que elas não seriam? Enquanto 
exibir o Modo Dois de Comportamento, muitas mulheres manipuladoras podem 
facilmente tirar vantagem do seu tempo, das suas bajulações e muitas vezes, do seu 
dinheiro. 
 
Existe apenas uma coisa pior do que exibir um comportamento que permita que as 
mulheres sejam manipulativas, enganosas e dissimuladas com você... e é exibir um 
comportamento no qual VOCÊ ESTÁ SENDO DISSIMULADO, ENGANADOR E 
MANIPULATIVO COM ELAS. Com o Modo Dois existe um grande potencial de VOCÊ SER 
ENGANADO, mas quando você exibe o Modo Três de Comportamento, você 
está conscientemente tentando ENGANAR A ELAS. 
 
Novamente, pegue sua caneta e um pedaço de papel, e pense sobre todas as suas 
“crenças” associadas a ser percebido como um “cara legal”. 
 
1) Quando você agiu como um “cara legal” (i.e você foi comportado, e evitou falar 

coisas eróticas com mulheres) com as mulheres, suas conversas com elas foram 
sempre honestas e sinceras? 

2) Como você geralmente lida ou reage com críticas subjetivas?? Você fica 
sensibilizado com elas? Você sente ressentimento da mulher que te criticou? 

3) Quantas vezes você deu a uma mulher a impressão de que ela era a única garota 
que você conhecia que você estava afim de se encontrar e/ou fazer sexo com, 
quando você sabia que isto não era verdade? Quantas vezes você mentiu e 
enganou para que pudesse manter uma imagem de um cara “comportado” ou 
“monogâmico”? 

Uma vez respondidas estas perguntas, você está livre para proceder para o 
capítulo quatro. 



 

 

Capítulo Quatro 
Os homens que exibem o Modo TRÊS de comportamento: os 

"Pretendentes Dissimulados" 

“Nós mentimos para evitar qualquer coisa que percebemos ser perigosa – ao nosso ego, ao nosso conforto, 
para a nossa segurança. A maioria de nós mente porque o nosso senso de segurança e auto-estima depende 
no sentimento de estarmos em no controle, no controle de como as pessoas reagem a nós, no controle de 

estarmos parecendo bobos ou espertos, no controle de conseguirmos o que quisermos.” 

Dr Susan Campbell, autora de Getting Real: 10 Truth Skills You Need to Live an Authentic Life. 

 

Modo Três de Comportamento. Eu devo dizer que de todos os modos de 
comportamento, o Modo Três é o mais patético. Ao menos quando você exibe o Modo 
Dois de comportamento você tem confiança o suficiente para abordar uma mulher. 
Você apenas não tem a coragem de ser realmente você mesmo, e expressar seus 
verdadeiros desejos, necessidades, interesses e intenções de uma maneira sincera e 
direta ao ponto. Muitas vezes, quando você está com o estado mental do Modo Três, 
você é normalmente muito tímido PARA SEQUER ABORDAR A MULHER. O medo 
monta em você como você fosse o cavalo. Praticamente tudo sobre você é baseado em 
medo, e conseqüentemente, dissimulado e frouxo. O Modo Três de Comportamento 
é fraco E ineficiente. 

PORQUE O MODO TRÊS DE COMPORTAMENTO É INEFICIENTE 

A maioria dos homens que exibem o Modo Três de Comportamento geralmente 
possuem um grau de auto-estima e auto-confiança abaixo do comum. Eles são 
freqüentemente vistos como “tímidos”, “introvertidos”, muito bajuladores, indecisos, 
“moles” e/ou geralmente desonestos. Por que? 

Quando eu estava no começo dos meus 20 anos, meu irmão, Stephen, disse-me 
“jamais se permita querer uma mulher ‘muito loucamente’”. Na época que ele me deu 
este conselho, eu não entendi o real significado dele. Com o passar do tempo porém, 
eu me tornei mais sábio e mais maduro, e comecei a entender qual era o significado da 
sua afirmação. 

Querer a atenção de uma mulher e sua a sua companhia “loucamente” significa que 
você faria praticamente QUALQUER coisa para ganhar e manter o interesse dela.  A 
longo prazo isto não é uma coisa boa. Quando você está pretendendo compromissar 
seus próprios princípios e valores, ou pior, sacrificar seu senso de dignidade e respeito 
tudo para atrair a atenção de uma mulher; isto seria o representativo de querer a 
atenção e a companhia de uma mulher “loucamente”. 

Esta é a causa primária do Modo Três de Comportamento. Quando você quer 
“loucamente” a atenção de uma mulher, você tende a ficar mais preocupado ainda de 
ser rejeitado e/ou ignorado por ela. Conseqüentemente, quanto mais medo você tiver 
de ser rejeitado ou ignorado, mais provavelmente você vai exibir um comportamento 



que evite este tipo de resposta. O que por último acaba corrompendo e enfraquecendo 
o seu caráter. 

Existem na verdade duas sub-categorias dos homens do Modo Três: De um lado, 
você terá o que chamarei de “Os Tímidos”; “Tímidos” são homens que NÃO TEM 
BOLAS. Eles tem tão pouca confiança em suas habilidades sociais e um grau tão baixo 
de coragem que muito raramente tentam abordar uma mulher (se é que tentam). 
“Tímidos” são possuem  MEDO ASSOMBROSO de rejeição; Do outro lado, o 
outro sub-grupo de Homens do Modo Três seriam “Os Alvos”. “Alvos são basicamente 
os homens com dinheiro, possessões materiais e conexões sociais. Mulheres 
manipulativas e interesseiras amam os “Alvos”. Um “Alvo” é um tipo de cara que vai 
comprar para as mulheres presentes caros, pagar seu aluguel, financiar seus estudos e 
tudo mais que dinheiro puder comprar. “Alvos” jamais ATRAEM COMPANHIAS... 
eles simplesmente AS COMPRAM. 

TÍMIDOS 

Os “Tímidos” são normalmente os homens que foram considerados como “nerds” no 
colegial e na faculdade. A percepção DELES PRÓPRIOS é tão pobre, e tão fraca, a 
ponto de eles mesmos não se verem como sendo romanticamente e sexualmente 
desejáveis a uma mulher. Sendo assim, eles simplesmente tiram eles próprios de 
campo completamente. Eles se envergonham de até mesmo simplesmente 
conversarem ou interagirem  com uma mulher. As únicas mulheres que eles raramente 
irão interagir serão as mulheres que basicamente aproximam-se deles primeiro e 
expressam algum tipo de interesse sexual e/ou romântico neles primeiro. Até mesmo 
em situações como esta eles chegam a se perguntar “porque esta mulher está 
interessada em MIM?”. Pobres rapazes. 

ALVOS 

Os “Alvos” não são nada mais do que antigos “Tímidos” que agora alcançaram um 
alto grau de sucesso em sua carreira e financeiramente. Um “Alvo” não é nada mais 
que um perdedor do Modo Três com dinheiro. Eles não tem a confiança para 
abordarem mulheres e interagirem com elas com sua própria aparência, inteligência ou 
seu  próprio charme pessoal. Ao invés disso, eles usam coisas como um belo e 
caríssimo carro de luxo, ou uma grande e enorme casa para conseguirem a atenção 
das mulheres. Dois terços ou até mais de suas conversas com as mulheres vão girar em 
torno de O QUE ELES TEM, QUANTO DINHEIRO ELES FAZEM, e/ou O QUE ELES 
JÁ COMPLETARAM EM SUA LONGA CARREIRA. 

Se você entrar em um restaurante e ver um cara com 3 lindas garotas numa mesa, não 
seja tão rápido de dizer “Oh, ele deve ter usado o Modo Um de Comportamento!”. Não 
necessariamente. Um homem do Modo Três pode conhecer muitas mulheres, e até 
mesmo sair com muitas mulheres, mas tudo vêm com um preço. Muitas vezes um 
homem do Modo Três de comportamento vai gastar centenas, se não milhares de 
dólares em mulheres que ele não está nem mesmo saindo ou transando. Eles apenas 
querem a “aparência” de serem populares com as mulheres. Os homens do Modo Três 
de Comportamento são notórios por excessivas e/ou insinceras bajulações, caros 
jantares com vinho, deixarem de ser si mesmos por mulheres, e até muitas vezes 
exibirem um comportamento submisso para as mulheres. Estes homens do modo 
três possuem um grau BAIXÍSSIMO de auto-confiança e auto-estima. Não 



seria nada incomum para um homem do modo três iniciar uma conversa com uma 
mulher dizendo “você sabe que eu tenho um MBA da Harvard não sabe?” 

ALGUNS CENÁRIOS CLÁSSICOS DO MODO TRÊS 

Um clássico exemplo de exibição do Modo Três de Comportamento como um “Tímido” 
(i.e um perdedor do Modo Três sem absolutamente nenhuma coragem) seria ir a uma 
função social qualquer que tenha sido convidado, e proceder em cumprir o papel de 
“wallflower”3. Você vê um número de mulheres que considera fisicamente atraentes, 
mas em momento algum deste evento social você faz uma tentativa sequer de se 
apresentar para qualquer uma delas. A sua timidez é o resultado dos seus medos, 
inseguranças e baixa auto-estima, ela paralisa você não deixando tomar qualquer 
ação. Pobre coitado. 

Se você está exibindo o Modo Três de Comportamento como um “Alvo” (i.e um 
perdedor do Modo Três com dinheiro e status social), você ao menos se força o 
suficiente para ter coragem de ao menos falar com mulheres que esteja interessado, 
mas você vai imediatamente deixar claro que você “não quer nada delas”. Quase que 
toda sua conversa com mulheres iria girar em um papo furado pretensioso e 
desinteressante. Você jamais iria sequer ter a audácia de expressar seus interesses 
e intenções românticas e/ou sexuais para uma mulher de maneira clara, concisa e 
direta. Você iria simplesmente esconder ou camuflar o que seus reais interesses são, 
a não ser que a mulher expressasse interesses similares primeiro. Se não for assim, 
você vai dar ênfase em tudo que você já conseguiu e cumpriu na sua vida durante toda 
a conversa com mulheres, em uma tentativa de impressioná-las. Se estiver em um 
bar ou restaurante, vai imediatamente oferecer-se a pagar a bebida e/ou a comida 
dela. Em breve, se elas tiverem mordido a isca, você já vai estar em um jantar a dois 
com uma ou mais dessas mulheres por dias, semanas e meses. 

Na verdade eu iria culpar os homens do Modo Três (em particular os “Alvos”) do 
porquê existem tantas interesseiras e mimadas na sociedade. Como eles não possuem 
uma confiança real, eles usam suas finanças e suas possessões materiais como o 
recurso número um de fonte de confiança e auto-estima. “Alvos” possuem o que é 
conhecido como falsa confiança. E conseqüentemente, mulheres interesseiras e 
manipulativas se tornam acostumadas a viverem a vida com este tipo de homens. Se 
você exibe o Modo Três de Comportamento, você pode ser facilmente manipulado, se 
não descaradamente dominado por mulheres. 

O Modo Três de Comportamento é quase que totalmente baseado no MEDO. 
E como eu já havia apontado em capítulos anteriores, existe uma correlação direta 
entre o quão você é medroso e o quão manipulativo você é. Quanto mais medo você 
tiver de expressar diretamente as pessoas o que você quer delas, mais provável que 
você venha a tentar manipular elas para que possa conseguir. Ninguém representa isto 
melhor que um homem que exibe o Modo Três de Comportamento. 

A razão primária dos homens do Modo Três poderem ser manipulados tão 
facilmente é porque ELES MESMOS ESTÃO TENTANDO MANIPULAR AS 
MULHERES. Como eu disse no Capítulo Dois: MANIPULAÇÃO É SEMPRE UMA FACA DE 
DOIS GUMES. Quanto mais você tenta manipular alguém, mais você abre a si 

                                                           
3
 : Alguém que não participa de atividades sociais devido sua timidez ou ser socialmente inábil; ficar de 

braços cruzados esperando. 



mesmo para SER MANIPULADO. Aonde um homem do Modo Dois iria simplesmente 
adiar expressar seus reais desejos e intenções, um homem do Modo Três iria 
definitivamente ESCONDER eles, NEGAR eles ou CAMUFLAR eles. Ele não quer 
que seus desejos reais e verdadeiras intenções sejam descobertas, porque ele tem 
medo demais de que não seja recíproco. 

Os “Tímidos” estão profundamente com medo de serem rejeitados; os “Alvos” estão 
profundamente com medo de serem ignorados. Em qualquer momento que você se 
encontrar com muito medo de qualquer uma das duas coisas(rejeitado ou ignorado), 
você vai exibir o Modo Três de Comportamento. Você geralmente vai lidar com 
mulheres sendo dissimulado, frouxo, hipócrita, duas-caras, manipulativo, esguio, 
calculista e sendo bajulador. As mulheres  basicamente te desprezam e/ou sentem 
pena de você, mas novamente, você tem riqueza, status e possessões materiais, então 
elas vão fingir que possuem interesse em você. 

O Modo Três de Comportamento é INEFICIENTE porque você está tentando exibir um 
comportamento enganoso e/ou manipulativo para que consiga a atenção e a 
companhia de uma mulher. Se você deseja uma relação casual e a curto-prazo, você 
vai “fingir” como se estivesse interessado em uma relação séria e romântica. Se você 
realmente estiver interessado em uma relação romântica, você vai fingir como se 
estivesse totalmente contente com apenas uma boa amizade platônica. Por que? 
Porque você tem medo de que qualquer que sejam seus interesses, eles não 
serão retribuídos. Por isso que eu me referi aos homens que exibem o Modo Três 

como “Pretendentes Dissimulados”. 

PORQUE O MODO TRÊS DE COMPORTAMENTO É FRACO 

Para completar a crítica do porque o Modo Três é ineficiente em completar seus 
objetivos, ele é também fraco se tratando em como você deixa as mulheres agirem 
com você. No capítulo anterior eu disse que um homem que exibe o Modo Dois de 
Comportamento, neste assunto receberia uma nota entre “C- a um D”. Para estes que 
exibem o Modo Três, vocês provavelmente receberiam um D- ou um F. Devido ao seu 
profundo medo de ser rejeitado e/ou ignorado você vai praticamente fazer 
QUALQUER COISA para manter a atenção de uma mulher e sua companhia, inclusive 
se deixar ser tratado de uma maneira desrespeitosa ou que você não goste. 

No início deste capítulo mencionei sobre o conceito de querer uma mulher 
“loucamente”. Quantas vezes você já escutou frases de seus amigos como , “Eu faria 
qualquer coisa para sair com ela!” ou “Eu daria qualquer coisa para poder transar 
com ela só uma vez!” Uma vez que você comece a adotar atitudes como estas você vai 
provavelmente se deixar tornar um perdedor com mulheres. 

São na verdade estas atitudes que causam raiva, frustração, amargura e misoginia mais 
tarde. A razão disto é que a qualquer vez que você estiver disposto a violar um ou mais 
dos seus princípios e valores morais só para conseguir a atenção de uma mulher, ou 
até pior, se você se deixar ser tratado com desrespeito e como lixo somente para 
ganhar um pouco de atenção de uma mulher, o seu ego vai começar a se abalar. 
Primeiro vem o arrependimento, depois a frustração e aí a raiva. 

Escrava isso para que você possa se lembrar, e repita a si mesmo: 



A ATENÇÃO OU A COMPANHIA DE QUALQUER MULHER JAMAIS TERÁ VALOR 
O SUFICIENTE A PONTO DE VOCÊ SACRIFICAR SEU PRÓPRIO SENSO DE 
DIGNIDADE, SUA HONRA PESSOAL E SEU AUTO-RESPEITO. 

Você já assistiu o filme “Coração Valente” ? O personagem do Mel Gibson, o guerreiro 
escocês William Wallace estava disposto a morrer... MORRER... do que ter que 
compromissar seus princípios e valores, ou sacrificar sua honra pessoal ou senso de 
dignidade e auto-respeito. Pense sobre isso. Este cara estava disposto a perder a sua 
VIDA, do que se deixar ser tratado com desrespeito ou como um escravo. Este é o 
problema com a maioria (senão todos) homens que exibem o Modo Três de 
Comportamento com freqüência. O seu comportamento é obsequious4. Obsequious 
significa que você é ansioso e preocupado demais em agradar, servir e/ou obedecer 
alguém. Um homem do Modo Três de comportamento tende a abanar o rabo para as 
mulheres como um cachorrinho (ou seja, tenta atrair a atenção e favores das mulheres 
agradando o ego delas sem parar). POR ISSO O MODO TRÊS DE 
COMPORTAMENTO É FRACO. Até mesmo mais fraco que o Modo Dois de 
Comportamento. 

Neste momento, vou pegar um tempo para me dirigir a um comum desentendimento 
com Modo Um de Comportamento. Houveram algumas mulheres que leram meu 
manuscrito original e comentaram: “Alan, parece que você é contra homens bajularem 
as mulheres, ou apenas serem amigos delas,” ISTO NÃO É VERDADE. Eu não tenho 
nada contra um cara elogiar ocasionalmente uma mulher ou manter uma amizade com 
ela, se for algo mútuo e recíproco. Eu não acredito em bajulações e flertes sem 
retribuição. Em qualquer momento em que você fica consistentemente elogiando e 
bajulando uma mulher, mas esta mesma mulher raramente, ou nunca faz o mesmo 
com você, isso é o que informalmente chamamos de “puxar-saco” de uma mulher. 
Assim como eu sou contra homens FINGINDO estarem contentes com apenas 
uma amizade, quando eles sabem que no fundo querem mais que isso. Esta é 
a grande estratégia do homem do Modo Três (Tímidos e Alvos):  Eles vão 
indefinitivamente FINGIREM que estão felizes em “apenas serem seu amigo” mas na 
realidade eles estão morrendo por dentro para transar ou sair com você. MAS ELES 
NÃO TEM OS CULHÕES PARA TE DIZER ISTO. 

Como eu disse, mesmo eu tendo grandes críticas para o Modo Quatro de 
Comportamento, eu acho que exibir o Modo Três de Comportamento é PIOR. O Modo 
Três é o pior de todos os modos. Tudo sobre você NÃO É REAL. Você não é 
honesto, não fala diretamente, não é confiante e não é confiável. Você é UM 
COMPLETO COVARDE VERBAL. 

COMO CRENÇAS INVÁLIDAS LEVAM A INSEGURANÇA 

O maior obstáculo que os homens do Modo Três devem superar é sua insegurança. O 
que é que causa essa insegurança? Eu diria que o ponto principal, que a essência de 
todas as inseguranças são crenças inválidas e/ou falsas suposições. Sendo mais 
específico, você tem uma concepção errada do que realmente é desejável a uma 
mulher e o que não é. Primeiro, o que é uma insegurança? 
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 Não arranjei significado certo pra bater com a continuação, mas o comportamento obsequious seria do 

tipo puxa-saco/servil, alguém que tenta ganhar as coisas por favores. 



Uma insegurança é uma percepção da sua própria mente que um atributo ou 
característica sua não é “boa o bastante”. Por exemplo, se você acredita que todas as 
mulheres são atraídas por homens com 1,80 de altura ou mais e você tiver 1,75 vai se 
sentir inseguro. Se é da sua crença que a chave número 1 para pegar mulheres é ter 
um salário alto, então você vai se sentir inseguro toda vez que estiver na companhia de 
um outro homem que esteja ganhando mais que você. 

O que deve ser lembrado é que todas as suas inseguranças começam, e acabam 
em sua própria mente. Se uma mulher te informar os gostos e preferências pessoais 
dela de uma maneira específica , tudo que você pode fazer é aceitar eles, e  se você 
não estiver nestes padrões, seguir em frente. Se uma mulher diz “Eu só gosto de 
homens que andam em carros Europeus.” E você está dirigindo um modelo americano, 
o que você pode fazer? Na verdade, muitos homens fazem suposições do que as 
mulheres realmente acham desejável, e o que lãs não acham. 

Toda vez que você  “comparar” o que você tem a oferecer a uma mulher com o que 
outro cara tem a oferecer a ela, você está se posicionando de uma maneira que 
possam surgir inseguranças. É por isto que você jamais deve basear seu senso de 
segurança e auto-estima em uma coisa específica. Por exemplo, se 90% de sua 
confiança e auto-estima é baseada na sua beleza, adivinhe o que vai acontecer quando 
surgir um cara que você  percebe mais bonito que você? Você vai se sentir muito 
inseguro. O mesmo vale para o seu nível de riqueza, seu senso de humor, seu nível 
de educação, seu grau de sucesso na sua carreira, e assim vai... Sua confiança e sua 
auto-estima devem vir da sua “bagagem total”. Todas qualidades que você tem 
combinadas juntas devem ser a base de sua confiança e sua auto-estima, não 
apenas atributos em particular. 

RETOMANDO 

 

● Quando você exibe o Modo Três de Comportamento, o seu 
comportamento é geralmente fraco E ineficiente. Ele é fraco porque você 
está disposto a fazer qualquer coisa para atrair ou manter o interesse de uma 
mulher, mesmo que isso signifique ser manipulado, usado ou desrespeitado. 
Ele é ineficiente porque você geralmente esconde, nega e/ou camufla seus 
verdadeiros desejos, necessidades, interesses e intenções da mulher, porque 
você tem medo de que eles não sejam satisfeitos ou recíprocos. 

● Quando você exibe o Modo Três de Comportamento, você tende a ter 
profundamente muito medo de ser rejeitado e/ou ignorado. Estes homens do 
Modo Três que tem medo da rejeição são os “Tímidos”; estes homens, muito 
raramente (se é que vão) irão juntar todas as suas forças para ter coragem 
de apenas se aproximar de uma mulher. Os homens do Modo Três que tem 
mais o medo  de serem ignorados, são os “Alvos”; estes homens usam todas 
suas conquistas materiais e suas possessões como a base primária de 
conversação e ter a atenção de uma mulher. 

● Os “Alvos” vão normalmente estar juntos de mulheres atraentes e 
desejáveis,  mas não daquelas que possuem um interesse genuíno nele. Os 
“Alvos” geralmente atraem mulheres manipulativas e materialistas, as quais 



estão apenas interessadas em tirar vantagens do dinheiro, das possessões 
materiais e das conexões sociais do cara. 

● Os homens do Modo Três de Comportamento são apelidados de “Os 
Pretendentes Dissimulados” porque eles  vão geralmente “fingir” terem um 
interesse platônico na mulher quando na verdade o interesse deles é sexual 
e/ou romântico. 

● Toda a vez que você exibe o Modo Três de Comportamento é porque 
você está se sentindo inseguro. As inseguranças são normalmente resultado 
de crenças inválidas e suposições que você desenvolveu durante os anos. As 
inseguranças são resultados do que você acredita que seja desejável ou não 
para as mulheres. Quando você baseia sua segurança e auto-estima em 
apenas uma característica particular sua, é mais certo de que você se sinta 
inseguro. 

O Modo Três de Comportamento deveria ser evitado o máximo possível. As mulheres 
não respeitam homens que exibem o Modo Três de Comportamento, e outros 
homens também não respeitam quem exibe o Modo Três. Não se permita ser o 
brinquedo monetário de uma garota!! Se você for “Tímido”, tire do seu inventário o que 
você tem a oferecer, e CRIE TESTÍCULOS. Se você for o “Alvo”, deixe de tentar 
impressionar mulheres com seu nível de riqueza /ou possessões materiais numa 
tentativa de “comprar” a sua companhia. ISTO É FRACO. Você parece patético e 
desesperado. 

“E se eu fui chutado depois de ter usado o Modo Dois E o Modo Três?? E se as 
mulheres me tiraram vantagem tantas vezes, que eu não tenho nada além de 
sentimentos de amargura e ressentimento? Como é chamado quando você se sente 
horrível como eu??” 

Isto é chamado Modo Quatro de Comportamento. Uh Oh. Antes de proceder ao 
capítulo cinco, por favor responda honestamente as seguintes perguntas: 

1) Qual característica sua te faz sentir confiante e seguro? (ex: sua aparência, sua 
inteligência, sua carreira, etc...). De outro lado, qual a característica que você 
possui que você percebe como sendo indesejável para as mulheres?? Você 
presume isso ou as mulheres te falaram diretamente que esta característica é ruim? 

2) Pense em uma ou mais mulheres do seu passado que você tenha “fingido” não ter 
nada além de uma amizade, mas no fundo, você tinha um interesse 
romântico/sexual. O que mais te impediu de revelar a ela seus reais sentimentos? 

3) Quantas vezes você já conversou com uma mulher e em primeiro lugar deu ênfase 
a sua educação e carreira ou seu status financeiro e suas posses para que pudesse 
ganhar a atenção e interesse dela? Você sentiu que era necessário fazer isso? 
 
Tendo respondido estas 3 questões, você está livre para prosseguir ao 
capítulo cinco. 
 

 



 

 

Capítulo Cinco 
Os homens que exibem o modo QUATRO de comportamento: os 

"Misóginos a Procura de Vingança" 

“Olhe para a fraqueza dos outros com compaixão e não acusação. Não é o que eles estão fazendo ou o que deveriam 
estar fazendo que é o assunto. O assunto é a própria resposta que você escolheu para a situação e o que você deveria 

estar fazendo. Se você começa a pensar que o problema “está lá fora” pare a si mesmo. Este pensamento é o 
problema.” 

Dr Steven R Covey, autor de The Seven Habits of Highly Effective People 

 

Modo Quatro de Comportamento. Ora, ora ora. Você conheceu algumas mulheres e ficou 
rapidamente interessado em sua aparência, inteligência, nível de educação e/ou grau de 
sucesso na carreira que se viu usando o Modo Dois De Comportamento. Eventualmente, você 
acabou sendo tratado como um amigo, e quando tentou ser mais sexualmente romântico foi 
duramente CRITICADO. Ou, você conheceu algumas mulheres e foi facilmente intimidade por 
aquelas mesmas qualidades e se viu exibindo o Modo Três de Comportamento. E você foi 
usado, dominado, manipulado e então IGNORADO. E agora, foi DESCARTADO. 

Quando um homem se acha no estado mental onde está consumido em raiva, 
envolvido em tristeza e vazando frustração, há apenas um remédio que ele pode 
pensar: MODO QUATRO DE COMPORTAMENTO. O “Dr Jekyll” se torna o “Sr Hyde” e o 
lado negro é libertado (pense em um serial killer que persegue mulheres, ou qualquer 
estuprador.... é o Modo Quatro de Comportamento em seu pior estado).  

Você poderia apostar toda a sua hipoteca que quando você ver um homem exibindo variações 
do Modo Quatro de Comportamento com uma mulher, é porque em algum ponto no passado, 
ele agiu com consistência no Modo Dois e/ou Modo Três. Ele queria uma resposta boa e 
específica de um número de mulheres, mas falhou em consegui-las. Os homens que exibem o 
Modo Quatro de comportamento com as mulheres não poderiam se importar menos em 
conseguir seu interesse romântico e/ou sexual. Eles passaram do ponto. Eles querem uma 
VINGANÇA emocional. Os seus sentimentos de vingança são profundos e podem ser 
direcionados a uma ou três mulheres ou até mesmo todo gênero. 

PORQUE O MODO QUATRO DE COMPORTAMENTO É INEFICIENTE 

A maioria dos homens que exibe o Modo Quatro de Comportamento normalmente possuem um 
alto grau de atitudes misóginas com as mulheres. Eles ainda são atraídos por elas fisicamente e 
sexualmente, mas não as respeitam como seres humanos. Eles literalmente desprezam as 
mulheres. Quando se trata de interagir com elas há todo um receio do passado. 

Diferentemente do Modo Dois de Comportamento, você não tem medo de ser criticado ou 
que não gostem de você porque você JÁ FOI CRITICADO e JÁ NÃO GOSTARAM de você o 



suficiente. Isto não te abala mais. Agora, em uma alta escala, VOCÊ QUER QUE NÃO 
GOSTEM DE VOCÊ. Você quer que as mulheres te critiquem e te insultem com nomes. Da 
mesma maneira, diferente do Modo Três de Comportamento, você não mais tem medo de 
ser rejeitado ou ignorado. Você chegou a um ponto aonde você quase chega a DESAFIAR 
uma mulher a te rejeitar. Você praticamente desafia uma mulher a te rejeitar. Chega de 
“Mr Nice Guy” para você. Seu objetivo principal e específico em interagir com mulheres é 
MACHUCAR OS SENTIMENTOS E O EGO DELAS. Agora na verdade você GANHA 
PRAZER e SATISFAÇÃO em saber que uma mulher não consegue agüentar você e 
sua boca suja. VOCÊ NÃO LIGA MAIS PRA PORRA NENHUMA. 

UM CENÁRIO CLÁSSICO DO MODO QUATRO 

Você investiu tempo, dinheiro, bajulações e papo furado enquanto perseguia  a atenção e 
interesse de uma mulher, apenas para ver esta mesma mulher dizer para você no seu terceiro 
encontro que ela estaria voltando com o seu ex-namorado. Sejamos francos, você saiu por 3 
dias e não conseguiu nem um beijo. Você fez o ideal e foi atrás de uma nova garota, mas este 
mesmo cenário ocorreu mais quatro vezes ou cinco. CLÁSSICOS RESULTADOS DO MODO 
DOIS. Você está brabo, você está chateado. 

Você fica socialmente por fora por uns 3 meses ou dois, mas então ocorre que você acaba 
encontrando uma das mulheres que você havia saído em um jantar-cinema com o Modo Dois 
de Comportamento fazendo compras em um venda da vizinhança. Inicialmente você fica um 
pouco relutante em fazer alguma coisa pois a sua mente ainda está cheia de tristeza de ela ter 
te tratado apenas como um amigo, mas você vê ela usando aquela saia curtinha e apertada e 
vai em frente para falar alguma coisa. Ela finge que não lembra de você (ela lembra), mas 
acaba soltando a clássica respostinha dissimulada , “ohh... agora lembrei de você...” . OUCH. 

Vocês conversam sobre o que tem acontecido em suas vidas nos últimos meses e ela menciona 
que agora está morando apenas duas quadras da sua casa. Como um idiota que havia 
esquecido o passado, você pede a ela o novo telefone dela (lembre-se, ela já te tratou como 
carne de dois dias que havia caído no chão). Ela responde “bem... eu não sei.. (pausa). Porque 
VOCÊ não me dá o seu número....” Você: “Pensei que você tivesse meu número.... eu tinha te 
dado antes...” Ela: “É verdade. Mas eu acho que não tenho ele não.” (ela está mentindo. Ela 
tem o seu número... apenas não tinha motivos que a fizessem usá-lo. Mas neste momento ela 
está “jogando duro com o seu ego” para ver se você desiste dos números. Se você desistir, ela 
vai saber que “está por cima” dos “jogos mentais” que vocês estão iniciando.) Você poderia me 
passar ele de novo??” Você pensa por um momento, e como um idiota desesperado dá o seu 
telefone para ela pela segunda vez em menos de 4 meses. Duas semanas se passara. Nenhuma 
ligação. Seu senso de desesperado pela atenção dela te faz ligar para  antigo número dela, e 
para a sua surpresa, eles te oferecem um outro número (o número novo dela, aquele que ela 
não quis te passar na venda). Você liga. Ela atende o telefone. Assim que ela reconhece a sua 
voz, ela diz “Como você conseguiu o meu número?” Você então responde algo estúpido como; 
“Oh... eu tenho meus métodos.” Imediatamente ela lhe diz que o seu tio Chester está na outra 
linha (ela está mentindo... ela jamais iria conversar com seu “tio chester”). 

Se passam mais três semanas. Nenhuma chamada. Você liga para ela de novo e deixa uma 
mensagem de voz enorme explicando que você não está tentando convencer ela de sair juntos 
novamente ou nada do tipo romântico. Você diz “EU APENAS QUERO SAIR COM VOCÊ COMO 
AMIGOS.” MODO TRÊS DE COMPORTAMENTO EM SEU MELHOR (ou pior). 

Bem, esta mensagem deve ter resolvido tudo. No outro dia ela liga para você, bate um papo 
furado, e te convida para uma reuniãozinha que ela vai fazer neste final de semana. Ela diz “Já 



que somos apenas amigos, eu não vejo razões de que você não possa vir e aproveitar.” Se 
você realmente quisesse ser apenas amigo dela, então Jennifer Lopez e Halle Berry tem 
problemas em atrair homens. É claro. Tá boooooom.... 

O final de semana chega, você vai até a casa dela e tem mais outras quinze ou vinte pessoas lá 
dentro. Você se mistura e começa a iniciar com um... ugh... papo furado. Você vê um cara ali 
que é seu conhecido da academia. Vocês começam a conversar e você menciona a ele que 
você e a dona da festa (a sua amigona!) saíram algumas vezes durante 3 meses atrás. 
Surpreso, ele diz: “Eu aposto que ela deu pra você não deu!?” Você fica surpreso. Do que ele 
está falando? “Quer dizer... essa guria é MALUCA. Ela adora transar em qualquer quarto que ela 
puder...” Você fica em estado de choque, e confessa de maneira estúpida “Cara... eu mal beijei 
ela...”. Seu camarada da academia  ri sem parar. “Você ta falando sério?” ele indaga. Você 
fica com um olhar de vergonha e frustração. Ele continua com “cara, eu fui pra cama com 
ela no nosso PRIMEIRO ENCONTRO. Eu conheço pelo menos 5 caras que saíram com ela e 
comeram ela em menos de uma semana depois de terem conhecido ela...” Desnecessário dizer, 
que da maneira que você já estava se sentindo, isto era a última coisa que você precisava 
ouvir. 

Adivinhe o que está começando a se proliferar dentro de você? Exatamente. MODO QUATRO 
DE COMPORTAMENTO. Você está agora em uma missão de vingança pessoal. Ao invés de 
sair da festa como a maioria dos convidados fazem, você dá um jeito de ficar por ali. Agora é 
apenas você, ela e umas amigas. Obviamente ela está tipo :”por que você ainda está aqui?? A 
festa já acabou.” Como você se importasse. Ela te joga umas indiretas de que é para irem 
embora, mas você opta por ignorá-las. Finalmente, você inventa essa história ridícula que o seu 
chuveiro está quebrado, e pede para usar o dela. Ela fica responde “Oh não, NEM A PAU...” 
...MAS... para sua surpresa, uma de suas amigas diz “Oh mas o que é isso! Vai, deixa ele usar 
o seu chuveiro...”  Tanta coisa por pequenos favores. 

Ela de maneira relutante te empresta uma toalha e roupas de banho, e diz “vai lá ”. Você então 
finge como pensasse que realmente precisava de um banho (clássico Modo Três de 
Comportamento). 

Você toma seu banho, e então sai do chuveiro e coloca a toalha em sua cintura. Como esteve 
malhando na academia, você decide caminhar pela sala de estar dela apenas com a toalha. A 
dona da casa olha para você como você estivesse PERDIDO A CABEÇA (mas a amiga 
dela não-tão-atraente está te olhando com desejo). A dona da casa então pergunta 
curiosamente “Por que você está aqui apenas usando uma toalha?!?!” . Repentinamente você 
perde todo o seu bom senso, e deixa a toalha cair no chão. A dona da casa imediatamente 
se assusta, vira de costas para você e exige que você pegue as suas roupas e saia (mas a 
amiga dela fica olhando sua masculinidade... pena que ela não faz o seu tipo). A dona da casa 
então ameaça chamar a polícia se você não sair nos próximos 5 minutos. 

Uh-oh. O “Dr Jekyll” está prestes a libertar o “Sr Hyde”... O Modo Quatro de 
Comportamento assume o controle. 

Tristeza e amargura tomam conta das suas emoções, e repentinamente você pergunta irritado 
“Qual é o seu problema então?” Ela: “o que você quer dizer com ‘qual é o meu problema’ ?... 
qual é o SEU problema!!” Você: “Porque você está tentando brincar comigo??... Eu já sei de 
você... você dá para qualquer carinha bonito que conhece... mas eu, eu você me faz de otário, 
me faz “mr Nice Guy” . O que você quer com isso?!?” 



Agora você conseguiu. Ela pega o telefone e liga para a polícia. Você finalmente decide pegar 
suas roupas e sair dali. Mas não antes de deixar suas últimas palavras “É claro.. eu vou em 
frente e vou sair,.. sua puta desgraçada!”. O modo quatro estava controlando seu 
comportamento, e você perdeu o juízo. 

Você pode estar lendo isso e estar dizendo a si mesmo “Eu nunca perdi o controle assim”. 
Talvez VOCÊ não tenha, mas muitos rapazes já perderam. Já tive números altos de homens 
dividindo comigo suas “histórias de terror do Modo Quatro”. Na verdade,  eu conheço uma 
amiga minha do Dallas que me contou sobre um vizinho que usou o papo do “chuveiro 
quebrado” tentando seduzir ela, pois havia escutado de outro homem que ele havia transado 
com ela bem rapidamente. 

PORQUE A RAIVA E A FRUSTRAÇÃO LEVAM AO MODO QUATRO DE 
COMPORTAMENTO? 

Quando um homem escolhe exibir o Modo Quatro de Comportamento com uma mulher, ele 
engana a si mesmo acreditando que ele foi mal tratado devido ao fato de  “todas as mulheres 
são umas vadias!” e “mulheres não são nada além de umas putas escandalosas e mentirosas!” 
e ao fato de que a última mulher que saiu com ele “o fez de cachorrinho”, “humilhou ele” e não 
o tratou com nenhum respeito. Sendo realista, a maioria da sua frustração e da sua 
raiva NÃO é direcionada a mulher no seu passado. No fundo, inconscientemente, ela é 
direcionada A VOCÊ MESMO. 

Aqui está o VERDADEIRO NEGÓCIO: Você está brabo consigo mesmo por ter falhado em 
ser o seu VERDADEIRO E REAL “EU” desde o primeiro dia. Este é o VERDADEIRO 
problema. Você está frustrado porque falhou em expressar para a mulher nas primeiras 
conversas os seus reais desejos, necessidades, interesses e necessidades, de uma maneira 
simples, concisa e direta. Você sabia desde que conheceu esta última garota que “tirou 
vantagem de você” que desde o início queria ficar com ela ou ter uma relação sexual casual 
com ela. Ao invés de ser direto e provocativo na sua investida, você resolveu atrasar todo o 
processo... e finalmente quando resolveu expressar o que realmente estava na sua cabeça, 
você o fez de uma maneira extremamente cautelosa, indireta e de maneira escondida [Modo 
Dois de Comportamento]; Ou, até pior, você passou dias, semanas e até meses FINGINDO que 
estava contente em serem “apenas amigos”, quando na verdade você queria mesmo é trocar 
orgasmos prazerosos com esta mulher. Porém, em algum momento você provavelmente tentou 
ser sexual de alguma maneira esguia, enganadora, manipulativa e muito “calculista”, mas você 
falhou, e falhou MISERAVELMENTE [Modo Três de Comportamento]. 

Agora você está IRRITADO. 

Está com AMARGURA. 

Está FRUSTRADO. 

Você quer VINGANÇA. 

Vergonha, vergonha, vergonha... 

PORQUE O MODO QUATRO DE COMPORTAMENTO É FORTE 

Apesar do fato do Modo Quatro de Comportamento ser ineficiente, ele é na verdade um 
exemplo de um comportamento do tipo “forte”. Quando você está exibindo o Modo Quatro de 
Comportamento, nenhuma mulher pode te usar, te manipular ou gastar seu tempo. Sua raiva 



faz com que você fique muito firme quanto aos seus princípios. Quando está brabo, você não 
se importa com o julgamento, as opiniões e as críticas dos outros. Isto é a última coisa que 
importa na sua cabeça. E isso é uma coisa boa. 

O problema é que você se permitiu a chegar neste ponto em primeiro lugar. O Modo Quatro de 
Comportamento poderia ter sido prevenido. PENSE UM POUCO SOBRE ISSO. Você está 
começando a perceber o que e quem é realmente o seu pior inimigo? 

RETOMANDO 

● Quando você exibe o Modo Quatro de Comportamento, o seu comportamento 
é geralmente forte mas ineficiente. Ele é forte porque você está expressando o que 
realmente está na sua cabeça, e isto sozinho faz com que seja mais difícil para as 
pessoas te manipularem e/ou te desrespeitarem. Você está sendo guiado pelos seus 
próprios princípios. Ele é ineficiente pois a maior parte das coisas que você está 
expressando são “depois dos fatos” e atrasadas demais; Porque você não foi direto 
com os seus verdadeiros desejos, necessidades, interesses e intenções, você agora 
está irritado pois sabe o fato de que eles não serão recíprocos e satisfeitos. 

● Quando você exibe o Modo Quatro de Comportamento, seu objetivo principal 
não é ganhar a atenção ou interesse de uma mulher, mas sim conseguir alguma 
forma de realizar uma vingança emocional e pessoal. Seu objetivo principal é 
machucar os sentimentos de uma mulher e ferir o seu ego. 

● Quando você exibe o Modo Quatro de Comportamento, você tende a enganar 
a si mesmo em acreditar que todas as mulheres “não são boas”, mas na verdade, o 
comportamento delas com você tem muito pouco a ver com a sua raiva ou 
ressentimento. No fundo, inconscientemente, você está irritado COM VOCÊ MESMO 
por não ter sido o seu “eu” VERDADEIRO. Você ou temporariamente (Modo Dois) ou 
desde sempre (Modo Três) expressou seus desejos e necessidades de uma maneira 
que não era fiel aos seus reais desejos, necessidades, intenções e interesses, e 
agoira está frustrado porque não foi honesto desde o primeiro encontro. 

● Os homens do Modo Quatro de comportamento são apelidados como “ Os 
Misóginos a Procura de Vingança" pois eles chegaram a um ponto emocional aonde  
eles desprezam e desrespeitam as mulheres. Eles ainda estão atraídos as mulheres 
de maneira física e sexual, mas eles as odeiam como seres humanos. Eles querem 
que as mulheres critiquem eles e os odeiem de volta. 

De diversas maneiras, você pode ver o Modo Quatro de Comportamento como um Modo Um De 
Comportamento que “atrasou demais”. Uma vez que uma mulher já te criticou... já expressou 
que não gosta de você... já te rejeitou... e já te chutou fora e te ignorou... ENTÃO... de uma 
hora para outra você cria os culhões para expressar seus pensamentos, opiniões e objetivos 
de uma maneira clara, concisa e direta sem se desculpar disto. Mas aí, é ineficiente, e o mais 
importante.... é tarde demais. 

Então agora você está esperando que eu diga que o Modo Um de Comportamento é o 
comportamento “perfeito” para se exibir. Que todas as mulheres vão automaticamente te 
amarem e te adorarem, e te desejarem quando você exibe o Modo Um de Comportamento... 
certo? Errado. Existem algumas garotas que na verdade até DESPREZAM o uso do Modo Um 
de Comportamento. “Quem?”. Você adivinhou. AS MULHERES QUE SÃO ALTAMENTE 
MANIPULATIVAS. 



Antes de prosseguir para o capítulo Seis, por favor responda honestamente as seguintes 
perguntas: 

1) Quais mulheres do seu passado te deixaram se sentindo tão brabo, frustrado e 
amargurado que você quis fazer praticamente qualquer coisa para fazerem com que se 
sentissem como lixo?? ( e.e que você quis alguma “vingança” emocional) 

2) O que tem geralmente sido seu criticismo número 1 para mulheres em geral? (Por 
exemplo: “Elas são muito materialistas...” ou “Elas são muito hipócritas...” ou “Elas são 
muito desreguladas...” Seja o mais específico possível) 

3) Quantas vezes você já tentou especificamente pegar uma mulher que não gostasse de 
você? Pense em ao menos duas ou três mulheres que você queria que te criticassem ou 
dissessem coisas ruins sobre você. Por que? 

Uma vez respondidas estas perguntas, você está livre para proceder ao capítulo seis. 

 

CAPÍTULO SEIS 
Sexo casual VS Relacionamentos: 

“Fingidoras saudáveis” e “Hipócritas eróticos” 
 

“Maioria das mulheres amam sexo praticamente tanto quanto homens, se não for 
mais. Muitas Mulheres são tão inibidas sexualmente quanto muitos dos homens 
bizarros por aí. O problema é, homens são admirados e recebem tapinhas de 
admiração nas costas quando eles seduzem com sucesso várias mulheres; Mulheres 
são geralmente ‘olhadas com inferioridade’, criticadas, e preparadas para se sentirem 
como putas se elas revelarem que apreciam prazer sexual com alguém além de seus 
namorados, noivos ou maridos. É injusto, mas é a vidas” 
Uma amiga minha de faculdade 
 
Sexo. Se homens e mulheres fossem socializados na exata mesma maneira com 
relação a suas atitudes a respeito de relações sexuais, nosso diálogo um com o outro 
provavelmente seria bem mais honesto, e bem menos manipulador. Homens 
provavelmente seriam bem mais honestos e direto ao ponto com mulheres a respeito 
de seus desejos sexuais e interesses, particularmente como isso se relaciona aos seus 
desejos por sexo casual. Então de novo, na verdade foram conduzidos estudos que 
revelaram que os homens em relacionamentos sérios, ou mesmo casados, são muitas 
vezes calados se é para expressar seus pensamentos e desejos relacionados a sexo. Por 
que? 
 
Ninguém gosta de ser julgado. O que muitos homens falham a conscientemente 
entender é que nós indiretamente damos causa para as mulheres se comportarem de 
uma maneira manipuladora para com nós quando nós criamos essas distinções 
“menina boa” vs. “menina má”*. A maioria das mulheres que aspiram a ter um marido 
monogâmico de muita qualidade desejam ser conhecidas como a “menina boa”. O 
problema é que algumas vezes seus hormônios e libidos não cooperam em ajudá-las 
com relação à manutenção dessa imagem e reputação “saudável”. Muitas vezes, nós 
como homens tendemos a possuir esses duplos-princípios hipócritas que mulheres 



deveriam ser mais auto-controláveis sexualmente do que nós. Elas deveriam ser 
capazes de resistir a tentação do sexo casual, promíscuo, mais fácil do que nós. 
Algumas mulheres conseguem. Outras não. 
 
*Nota cultural do ciclope: Menina boa (good girl) e menina má (bad girl) é uma espécie 
de brincadeira norte-americana. É clássico eles usarem isso para policiais (good cop / 
bad cop). O autor fez referência a esses estereótipos. 
Mulheres sabem que muitos homens são relutantes a casar uma mulher quem tem 
uma história de muitas “one-night-stands” (noites de sexo casual) e/ou “precipitações 
casuais”. Alguns homens encontrarão uma mulher, se esforçarão ao máximo para 
seduzi-la ao sexo tão rápido quanto possível, e se essas mulheres resistirem, eles as 
deixarão sozinhas. Eles as tratarão como se fossem “recatadas” ou “chatas”. Por outro 
lado, se essas mesmas mulheres cederem muito rápido, eventualmente ficariam 
conhecidas como uma “puta” ou uma “maluca” entre os amigos homens. Algumas 
mulheres vêem isso como uma situação desvantajosa para elas, então qual será o 
próximo passo delas? Liderar uma “vida dupla”. Torna-se enganada e fechada quanto 
aos seus comportamentos sexuais, tão bem quanto ao seu histórico sexual. 
 
Veja, homens não dividem a mesma pressão para ser um ‘bom menino’. Eu sei das 
duas experiências e observação que o nível de atração do homem como um marido ou 
namorado em potencial não sofre nem de perto quanto a respeito de alguns episódios 
passados de sexo casual, promíscuo. Na verdade, eu já ouvi homens dizerem coisas 
como “Eu preferiria casar uma mulher que teve sexo com 10 ‘ex-namorados’ do que 
casar uma mulher que teve 5 ‘one-night-stands’...”. São essas atitudes do homem que 
deram nascimento aos dois tipos de mulheres manipuladoras: Fingidoras Saudáveis 
[FSs] e Hipócritas Eróticas [HEs]. Esses tipos de mulheres na verdade desprezam o 
comportamento Mode One(Modo Um). 
 
FINGIDORAS SAUDÁVEIS 
 
Uma “Fingidora Saudável” [FS] é o tipo de fêmea manipuladora que gosta de “ter o 
bolo dela e comê-lo também”. Isso é uma mulher que geralmente emitirá a impressão 
pública que ela é inocente, saudável, virtuosa, e totalmente a favor de relações 
monogâmicas. Ela quer receber esse respeitável “Eu-somente-farei-sexo-com-você-no-
contexto-de-uma-relação-séria”. Essas mulheres terão você acreditando que o nome 
do meio delas é “Castidade”. FSs farão um hábito de envergonhamento fingido com a 
mera menção de alguma coisa grosseira sexual. Elas ficarão vermelhas quando você 
disser a palavra “F” (de foda, no sentido de transa). Elas lhe darão a falsa impressão 
que das suas virtudes a mais ofuscantes são sua indefinido senso de auto-controle 
sexual, sua paciência erótica e conservadorismo, e prudência de virgem.  
 
A maioria dos homens que exibem o comportamento Mode Two (Modo Dois) e Mode 
Three (Modo Três) tipicamente colocarão essas mulheres em um pedestal. Em sua 
ingenuidade, eles cairão com frequência na fachada da FS. O que esses homens não 
consistentemente entendem, é que a imagem pública da FS é bem diferente da sua 
pessoa ‘com-o-quarto-fechado’. FSs provavelmente sabem mais posições sexuais que o 
homem mediano. Elas podem expressar melhor a “conversa de travesseiro sobre 



sacanagem” que você. Elas provavelmente tiveram tanto quanto, se não mais, “noites 
de sexo” quanto você tem. Mas elas sabem como manter seus históricos sexuais 
discretamente privados. 
 
Por que Fingidoras Saudáveis desprezam o comportamento Mode One (Modo Um)? 
Porque quando um homem expressa seus desejos sexuais e interesses a elas numa 
maneira totalmente confiante, de frente, e sem desculpas direto-ao-ponto, uma FS 
não tem outra escolhe a não ser duas reações: a) fingir como se você está ‘ofendendo-
as’, e ‘tirando o tesão delas’ (você não está) por ser tão ‘direto’ com seus interesses, 
mas depois elas arrisca omitir a oportunidade para algumas companhias sexuais as 
quais elas podem gostar; OU b) para imediatamente reconhecer que elas tem os exato 
mesmo desejos eróticos e interesses que você tem, mas depois elas arriscam arruinar 
a suas reputações públicas como ser casto, saudável, e prudente sexualmente. Como 
mulheres manipuladoras, FSs sentirão como se elas perdessem até o caminho. Isso é 
por que elas não particularmente se importam com o comportamento Mode One 
(Modo Um). 
 
Como você pode geralmente identificar uma Fingidora Saudável? Qualquer momento 
que você aborda uma mulher, e expressa seu desejo de ser fisicamente romântico ou 
sexual com elas na maneira Mode One (Modo Um), elas irão tipicamente se tornar 
muito dramáticas e teatrais na suas respostas. “Com licença??!” “Eu não acredito que 
você acabou de dizer isso!!” “Você fala assim com TODAS as mulheres??!” “Você é TÃO 
direto!!”. Estes são respostas comuns da sua FS mediana. Uma característica chave do 
comportamento da FS é que elas geralmente subjetivamente criticarão sua maneira de 
se expressar, mas elas nunca farão uma tentativa (imediata) de parar de interagir com 
você. O motivo de ser, é que FSs não criticam você porque seu comportamento 
realmente “tirarão o tesão delas”, mas elas criticam você em ordem de dá-lo a (falsa) 
impressão que elas são uma “dama”, e que “damas respeitáveis não são supostas a ser 
conversadas numa maneira direta sem desculpas” (mas lá fundo, elas estão 
provocadas e/ou intrigadas por esse comportamento). 
 
A maior coisa a se lembrar sobre FSs é que embora elas adorem sexo . . . mesmo sexo 
muito pervertido, casual, altamente promíscuo, . . . mas elas também querem 
doentiamente evitar de serem rotuladas como “piranha” ou uma “puta”. Elas farão 
quase qualquer coisa para manter a imagem e reputação de uma mulher “inocente”, 
“saudável”, e casável. 
 
Por que FSs gostam de jogar jogos manipuladores de pensamento? Porque, numa 
casca de noz, elas querem “ter o bolo delas e comê-lo também”. (Lembre-se: Essa é a 
motivação básica para todas as FSs e HEs) De várias maneiras, mulheres quem são 
Fingidoras Saudáveis são muito, muito similares a homens quem exibem o 
comportamento Mode Two (Modo Dois). Um homem que frequentemente exibe o 
comportamento Mode Two (Modo Dois) é um homem que adiará expressar seus 
interesses românticos e sexuais para uma mulher até que ele tenha certeza do fato de 
que uma mulher ‘gosta’ dele, e tem uma ‘impressão favorável’ dele. FSs tem as 
mesmas motivações. Uma Fingidora Saudável geralmente atrasará revelar seus desejos 
e interesses sexuais para um homem, particularmente se eles girarem em torno de 



sexo casual ao invés de sexo em um relacionamento, até elas sentirem como se um 
homem tem extremo do respeito por elas. FSs geralmente farão um episódio de sexo 
casual parecer como ‘inesperado’ ou ‘espontâneo’ (ex: “Oh ... Eu estou tão bêbado! ... 
Eu realmente não sei o que estou fazendo!” ou “ Sabe de uma coisa? Você é o primeiro 
cara com quem eu já tive sexo no primeiro encontro!!” [é claro. E ela nunca viu um 
filme pornô também]). Uma fingidora saudável nunca irá querer um episódio de sexo 
casual e/ou sexo pervertido aparecer “pré-planejado” ou “bem pensado a frente”. Isso 
iria arruinar totalmente o jogo manipulador que elas estão tentando jogar. 
 
Hipócritas Eróticos 
 
“Hipócritas Eróticos” [HEs] são muito similares às fingidoras saudáveis, só que elas são 
muito mais falsas, pretensiosas, convenientes, materialistas, e hipócritas que a FS 
normal. FSs simplesmente querem casar PONTO FINAL. Elas não são ultra-seletivas 
sobre o tipo de homem que elas querem casar. HEs por outro lado, tendem a ter um 
interesse específico em casar com um homem com um alto status financeiro e social, 
quem tem uma boa educação (no sentido de ter faculdade, cursos, ...) e/ou quem vem 
de uma família prestigiosa. Elas são escavadoras de ouro orientadas por status e 
caçadoras de maridos com uma fraqueza em particular: Elas amam sexo pervertido, 
grosseiro. HEs geralmente farão o bom trabalho de esconder essa fraqueza contudo. 
 
A maioria dos homens que exibem o comportamento Mode Two (Modo dois) e Mode Three 
(Modo três) tipicamente cairão como vítimas dessas mulheres. “Alvos” Mode Three em 
particular se tornarão freqüente vítimas das HEs. Hipócritas Eróticos são o tipo de mulher 
quem criticarão homens por assistir filmes pornográficos, mas virarão de lado e convidarão 
uma companhia sexual escolhida para gravar seus episódios de sexo pervertido. Uma HE 
publicamente criticará mulheres por serem prostitutas e chamarem mulheres, mas elas todas 
irão demandar que a um homem vinho e jantar como prévia para ter sexo com eles (Por que 
prostituição é ilegal, mas ‘jantar e vinhos’ uma mulher em troca por companhia sexual é 
legal?). HEs geralmente não casarão com você porque elas amam ter sexo com você. Elas 
casarão com você pelo seu dinheiro e status social. Nove das dez vezes, elas terão outro 
homem ao lado quem está criando orgasmos prazerosos para elas. HEs amam sexo pervertido, 
grosseiro. Muitas vezes, elas até amam sexo promíscuos com muitos parceiros (discretos). O 
problema é, se você é um homem exibindo o comportamento Mode Two (Modo dois), ou pior, 
um “alvo” Mode Three (Modo três), você nunca irá descobrir. Por que Hipócritas Eróticos 
desprezam o comportamento mode one?  
 
Porque HEs amam ser extramamente aduladas e saírem para jantar com vinho. Se você está 
exibindo o comportamento mode one, você nunca fará isso. HEs amam ser mimadas com 
presentes e favores financeiros. Um homem exibindo comportamento Mode One nunca fará 
isso. HEs amam namorar e casar homem mais pelo seu dinheiro e status social,  ao invés do 
fato de que elas gostam sua companhia física e sexual. Um homem exibindo comportamento 
Mode One verá bem através dessa fachada. Por esses motivos, entre outros, HEs ficam muito, 
muito frustradas quem elas encontram um homem quem exibe o comportamento Mode One. 
Lá no fundo, uma hipócrita erótica sabe que um homem que tem a atitude e maneirismo 
Mode One provavelmente poderia deixá-la maravilhada, e seduzi-la ao sexo sem oferecer 
nenhum tipo de ‘recompensa’ ou ‘incentivo’ tangível em troca por seua companhia sexual. 
Esse é o por que delas não particularmente se importarem pelo comportamento Mode One. 
 



Como você geralmente pode identificar uma hipócrita erótica? Parecidos com FSs, qualquer 
hora em que você aborda uma HE, e expressa seus desejos e interesses sexuais a elas de uma 
maneira Mode One, elas tipicamente responderão com uma reação adversa quase histérica. “ 
Com licença??!!” “Como você ousa falar assim comigo!!!” “Você nem ao menos ME 
CONHECE!!!” “Você sabe qual tipo de caras que eu namoro??!!” Esses são todas respostas 
comuns de uma HE normal. Assim como a FS, uma HE geralmente criticará pesadamente sua 
maneira de se expressar, mas se elas estiverem interessadas em você, elas nunca farão uma 
tentativa de (imediatamente) terminar sua interação com você. Se uma HE é atraída por você, 
e curiosa sobre fazer sexo com você, elas irão testá-las para ver se você irá se desculpar ou 
ficar na defensiva. Se você fizer isso, será carne morta. Se você se manter firme, e se 
comportar com compostura e inafetado pela opinião, insultos e críticas subjetivas delas, elas 
geralmente lhe darão seus desejos. 
 
Novamente... HEs amam sexo. Mais pervertido, melhor. O motivo pelo qual elas publicamente 
fingem não gostar, é porque HEs são muito materialistas e procuram por status. Elas querem 
namorar homens que irão se comportar mal com elas, surpreendê-las, e geralmente irão 
deixá-las seguirem o seu caminho. Elas sabem que um homem mode one nunca fará isso. Uma 
HE é o tipo de mulher que geralmente casará um tipo de cara Mode Three, mas irão querer um 
caso com um homem que exibe o comportamento Mode One (não faça isso!). 
 
Por que HEs gostam de jogar joguinhos manipuladores? Elas não diferentes das FSs nesse 
aspecto: Elas querer ter o bolo delas e comê-lo também. (Novamente... Este é o motivador 
básico para todas FSs e HEs) na mesma maneira que muitos FSs são similares a um home  que 
exibem o comportamento Mode Two, o comportamento das HEs é similar ao de um homem 
quem exibem comportamento Mode Three.  “Alvos” Mode Three e HEs são quase uma 
combinação perfeita. Uma HE definitivamente esconderão seu verdadeiro interesse sexual dos 
homens com quem elas namoram, e até casam. Se elas tem um histórico sexual ‘questionável’ 
(por exemplo, comportamento promíscuos passado, um número de casos, etc) elas farão 
quase qualquer coisa para manter isso um segredo. HEs nunca concordarão em ter sexo casual 
com um homem o qual elas vêem como um possível marido. NÃO MESMO. Geralmente, a 
única vez que elas se envolverão em sexo pervertido, grosseiro, casual é com um homem que 
elas sabem que irão enfatizar discrição e privacidade (Os homens que mais do que 
provavelmente, elas nunca iriam casar). Como eu mencionei, HEs geralmente terão o tipo de 
sexo que elas realmente gostam com outra pessoa além de seu namorado, noivo ou marido. 
Por que não com seu significante parceiro? Porque isso iria totalmente arruinar o jogo 
manipulador que elas estão tentando jogar. 
 
POR QUE HOMENS AMAM FILMES PORNÔ e MULHERES AMAM FILHOTINHOS DE AVE 
A maioria das mulheres está sobre a impressão errada de que o único motivo por que homens 
amam assistir filmes adultos é simplesmente devido às cenas de sexo explícito. I apostaria 
diferente. 
 
Admita, a maioria dos filmes adultos feitos hoje não possuem nenhum roteiro, história, ou 
personagens interessantes. A maioria deles, honestamente, são lixo. Mas nos anos 70 e 80, 
foram produzidos alguns filmes adultos que são considerados esses dias como ‘clássicos’. 
  
Um dos meus favoritos, o qual se relaciona a um conteúdo desse livro, é um filme escrito e 
dirigido por Anthony Spinelli chamado “Talk Dirty to me”. Esse filme estrela um ator de filme 
adulto chamado de John Leslie, que faz o papel de “Jack”, que é um mulherengo folgado 
incorrigível. Seu melhor amigo, “Lenny”, é exatamente o oposto. Um completo perdedor com 
mulheres. 
 



Muitas publicações importantes até classificaram esses filme como um dos 20 melhores filmes 
adultos de todos os tempos. O que faz esse filme tão divertido? Acredite em mim .... A cenas 
de sexo no filme são secundárias, se não irrelevantes. É a personagem “Jack”, e como ele 
interage com mulheres, que é tão cativador. “Jack” (John Leslie) é definitivamente MODE ONE. 
 
Jack literalmente não tem medo algum de opinar insultos ou críticas subjetivas dirigidas a ele 
pelas mulheres. Eu digo, absolutamente nenhum. Ele não tem medo de ser rejeitado pelas 
mulheres. Eu digo, absolutamente nenhum. Ele nunca tenta mentir para mulheres em ordem 
de seduzi-las, e ele nunca tenta colocá-las em “joguinhos manipuladores” em ordem de 
persuadi-las a fazerem sexo com ele. Ele é só muito corajoso, confiante, sincero e direto sem 
desculpas, e ele nunca se comporta de uma maneira defensiva e/ou com desculpas em 
resposta às críticas pesadas e insultos ao seu comportamento, ou sua maneira provocante e 
grosseira de verbalmente expressar seus desejos, interesses e intenções sexuais a uma mulher. 
  
Nove das dez vezes, você nunca veria uma personagem como “Jack” em um filme comercial 
(hollywoodiano). Por que? Porque muitos dos fãs de filmes femininos  não iriam querer ver 
uma personagem desse tipo na tela. Por que? Porque uma personagem como “Jack” expõe 
como enganadoras e manipulativas muitas mulheres são em relação aos seus próprios desejos 
sexuais. Você pode argumentar isso, ou debater se você deseja, mas em minha opinião, é a 
verdade. Muitos filmes no mainstream gostam que seus personagens sejam ou totalmente 
‘bonzinhos’, ou totalmente ‘maus’. Muitos personagens masculinos são ou moralmente 
impecável, ou completamente mau. O mesmo com muitos dos personagem femininos. Elas ou 
se apresentam como ‘inocente, saudável, bom menina puritana,’ ou completamente ‘piranhas’ 
e/ou ‘putas.’ Na vida real, a vasta maioridade das mulheres caem em algum lugar entre esses 
dois extremos. 
 
A verdade nisso tudo? Eu não me importo pela maioria das personagens masculino em muitos 
dos filmes PG, PG-13, e R-rated que foram produzidos ao longo dos anos sobre a categoria de 
“drama romântico” e/ou “comédia romântica”. Existem poucas exceções. Eu adoro a 
personagem de Vince Vaughn’s chamado “Trent” em “Swingers”. Sua personagem foi 
refrescantemente “real”. Eu achei que Jon Faverau fez um excelente trabalho criando seu 
próprio personagem “Mike”, para contracenar com Trent. Existem poucos outros papéis que 
eu poderia mencionar. 
 
Outro filme para mulheres “realístico” foi “Chasing Amy”. Eu adoro esse filme. Este filme vai ao 
coração de como muitos homens pensam. Especificamente, a maioria dos homens tipicamente 
não conseguem suportar saber que sua namorada, ou a mulher que eles desejam para ser sua 
próxima namorada, tem se envolvido em sexo “pervertido, promíscuo” no seu passado. A 
maioria dos caras sempre querem que sua namorada, ou esposa, tenham a imagem e 
reputação de uma ‘boa menina’. Chasing Amy provavelmente foi o melhor filme que eu já vi 
que lidou com esse assunto. 
  
Na maioria dos ‘filmes para mulheres’, o comportamento dos homens é bem irreal para mim. 
Para iniciantes, a maioria dos homens na maioria dos filmes clichês são quase totalemente 
centrados em relacionamentos longos e monogamia. Isso é legal para alimentar desejos de 
‘romance de contos-de-fada’ de muitas mulheres, mas o fato ruim de se ouvir é, que é irreal. 
Muitos homens solteiros que eu conheço, especialmente entre a idade de 18 e 29, querem 
sexo casual tanto quanto, se não mais, eles fazem sexo em relacionamento (monogâmico). Eu 
só sendo verdadeiro. 
  
Algumas mulheres argumentam que a maioria dos filmes adultos são “misogênicos”, e a 
maioria das mulheres em filmes adultos são nada mais que “putas”. Eu parcialmente discordo 



com isso. Se você assiste “Talk Dirty To Me”, “Talk Dirty to me, part II”, ou “Nothing to hide”, 
eu acredito que esses filmes adultos representam mulheres imparcialmente realistas. Existem 
muitas mulheres quem gostam de episódios de sexo casual e pervertido exatamente tão muito 
quanto os homens gostam. Isso automaticamente as faz uma “piranha”? Eu acho que não. 
  
As maiorias das mulheres amam “filmes para mulheres” porque justamente praticamente 
todos desses tipos de filmes geralmente concluem com algum casal se casando, ou no mínimo, 
encontrando o “amor verdadeiro”. De novo, isso é um grande filme de negócio para 
Hollywood em ordem de atrair mulheres para os teatros quem sonham com esse cenário de 
“romance de conto de fadas”, mas a maioria dos “filmes para mulheres” nunca segurarão o 
interesse da maioria dos homens solteiros. 
   
Eu listarei sobre 8 “filmes para mulheres” clichês que eu achei divertido (principalmente, 
porque o comportamento das personagens macho e da fêmea eram reais), que lidam com 
sendo solteiro, namorando, e relacionamentos macho-fêmea: 
  
- "Swingers" (Jon Favreau, Vince Vaughn)  
- "Chasing Amy"  (Ben Affleck, Jason Lee)  
- "In The Company Of Men"  (Aaron Eckhart, Matt Malloy)  
- "The Tao Of Steve" (Donal Logue, Greer Goodman)  
- "She's Gotta Have It" (Spike Lee, Tracy Camilla Johns)  
- "Risky Business"  (Tom Cruise, Rebecca De Mornay)  
- "Love Jones" (Larenz Tate, Nia Long)  
- "Something's Gotta Give" (Jack Nicholson, Diane Keaton) 
 
Eu não estou sugerindo que em qualquer desses filmes que tem a personagem principal 
macho a procura de um relacionamento longo, emocionalmente profundo, monogâmico é 
“irreal” e/ou “enfraquecido”, mas é mais sobre como ele vai perseguir esse tipo de 
relacionamento. Pegue o filme, “Something’s Gotta Give” com Jack Nicholson. Ele 
eventualmente desenvolve um desejo por um relacionamento romântico com Diane Keaton, 
mas seu comportamento ainda era muito real. Ele era muito resistente inicialmente, mas 
depois ele ultimamente entrega-se para seus sentimentos emocionais pela personagem de 
Keaton’s. 
  
A maioria dos homens que eu conheço não saem ansiosamente “procurando” por um 
relacionamento. Especialmente, se eles estão acima da beleza normal, e gostam de um certo 
degrau de popularidade com mulheres solteiras. Pela maioria dos homens, “relacionamentos 
sérios” geralmente se desenvolve inesperadamente. Você literalmente só se levanta um dia, e 
realiza que você quer passar mais e mais tempo com uma mulher em uma maneira exclusiva. 
Com mais freqüência do que não, isso geralmente acontece depois de você tem passado um 
considerável quantia de tempo na presença de uma mulher em particular. 
   
Além das “cenas de sexo quente”, e os corpos lindos das mulheres, eu irei te contar por que a 
maioria dos homens amam assistir certos filmes adultos mais do que o tradicional ‘filme para 
mulheres’: 
   
- Você raramente vem homens tendo de “adular as mulheres”, e/ou “vinho&jantar” para as 
mulheres, em ordem de conseguirem ter sexo. Bem lá no fundo, a maioria dos homens não 
gostam de se sentir obrigado a usar nem um ou outra dessas táticas altamente manipulativas. 
Mais de 90% do motivo por que a maioria dos homem excessivamente adulam mulheres, e/ou 
muito rápido oferecem “vinho&jantar”, é para motivá-las a fazerem sexo com eles.  
  



- Você raramente vê mulheres desrespeitando homens em filmes adultos. Na vida real, e em 
muitos filmes para mulheres clichês, homens são frequentemente humilhados, rejeitados, 
ignorados, e/ou desrespeitados por mulheres. 
   
- Você raramente vê mulheres (ou homens) exibindo emoções pesadas em filmes adultos. 
Homens realmente não se importam pó material emocional pesado em “filmes para 
mulheres”. Homens ficam emotivos com vitórias no Super Bowl, e jogos competitivos de 
World Series (Séries Mundiais). Homens não gostam de ficar muito “emocional” sobre relações 
de namoro. 
  
- Em muitos “filmes para mulheres”, muitos das personagens machos são quase 
“demasiadamente ávidos” para entrar em um relacionamento sério, longo, monogâmico. Na 
vida real, esse não é o caso da maioria dos homens. A maioria dos homens, e particularmente, 
homens bonitos com popularidade acima da média, geralmente tem de serem “persuadidos” a 
entrar em monogamia com uma mulher. 
  
A maioria dos homens não pensam sobre “amor verdadeiro”. Isso é uma coisa feminina. 
Quando a maioria dos homens inicialmente encontram mulheres, a #1 coisa na mente deles é 
fazer sexo. De novo, é geralmente não somente até depois que um homem realmente tem 
passado algum tempo de qualidade interagindo com uma mulher por um período de semanas 
e/ou meses que ele começa a vê-la como mais do que só uma parceira sexual satisfatória. 
Algumas mulheres podem achar que isso é “superficial”, ou “imaturo”, mas essa é a realidade. 
  
Então aqui está a recapitulação: Fingidoras Saudáveis são essas mulheres que gostam do estilo 
de vida social de uma mulher quem consegue se divertir com os prazeres dos episódios 
freqüentes de sexo casual e/ou promíscuo, mas elas querem publicamente manter a imagem e 
reputação de uma mulher inocente, saudável, conservadora sexualmente, monogâmica, e 
“casável”; por isso, FSs lidam uma “vida dupla”, na qual eles se comportam de uma maneira ao 
público, e de outra maneira em privado. 
 
FSs particularmente não se importam por homens que exibem comportamento Mode One, 
porque tal comportamento força-as a revelarem quem elas realmente são; comportamento 
Mode One força FSs a por um lado ‘fingirem’ como se elas estão “ofendidas”, “insultadas”, e 
“frias” por comportamento provocadamente direto, ou força-as a reconhecer que elas dividem 
os exatos mesmo interesses; De qualquer maneira, elas não são capazes de jogar os joguinhos 
manipulativos que elas estão acostumadas a jogar com homens que exibem comportamento 
Mode Two e/ou Mode Three. 
 
Hipócritas Eróticos são essas mulheres quem tem um desejo específico a namorar e casar 
homens com um alto degrau de dinheiro, educação, e/ou status social. Publicamente, elas 
tendem a criticar homens e outras mulheres quem participam de práticas sexuais pervertidas 
ou ‘foras do padrão’, mesmo que atrás de portas fechadas elas amam sexo pervertido, 
grosseiro quase tanto quanto, se não mais, que eles criticam; por isso, HEs também lidam uma 
‘vida dupla’, na qual elas se comportam uma maneira perto de homens que elas estão 
interessadas em namorar e casar, mas uma maneira totalmente diferente perto de homens 
que elas só querer trocar orgasmos enquanto se divertindo em um ou mais episódios de sexo 
casual. 
 
HSs particularmente não se importam por homens que exibem comportamento Mode One, 
porque tal comportamento deixa-as saberem imediatamente que elas não serão capazes de 
ter de outro jeito; Homens que exibem comportamento Mode One nunca usariam dinheiro, 
conexões sociais, ou adornos materiais como um meio de obter uma atenção e interessa da 



mulher. Um homem exibindo comportamento Mode One nunca “mimaria” uma mulher com 
presentes e favores financeiros. Consequentemente, elas não são capazes de jogar joguinhos 
manipulativos que elas estão acostumadas a jogar com homens quem exibem comportamento 
Mode Two e/ou Mode Three. 
 
Isso é por que Fingidoras Saudáveis e Hipócritas eróticas DESPREZAM a eficácia do 
comportamento Mode One. Elas desprezam comportamento Mode One porque elas sabem 
que tem potencial de expor-las por quem elas realmente são, e o que elas realmente querem. 
 
O que é tão ruim sobre as duas formas de comportamento (comportamento FS e 
comportamento HE) é que é indiretamente causado pela comportamento julgador dos 
homens. O medo das mulheres de serem categorizadas como uma “puta” promíscua, ou uma 
“maluca” pervertida é o que geralmente leva ao comportamento de duplicidade e 
manipulativo exibido por Fingidoras Saudáveis e Hipócritas Eróticos. 
 
Homens: Desistam de colocar julgamentos injustos e subjetivos nas mulheres. Não persuadam-
nas a fazer sexo com você rapidamente, e depois virar de lado e falar mal delas aos seus 
amigos. Tudo que você está fazendo é motivando as mulheres a exibir mais e mais 
comportamento manipulativo perto de outros homens. 
 
Mulheres: Desistam serem depreciativas e manipulativas pelo bem de achar um marido. 
Casem com um homem que amam você por quem você realmente são, ao invés de casar com 
um homem quem lhes ama por quem eles pensam que vocês são. A verdade SEMPRE tem um 
meio de se revelar. 
 
“Existe alguma coisa mais que eu preciso ser preparado para antes que você fala sobre 
comportamento Mode One?” 
 
Na verdade, sim. O medo de ser criticado, desgostado, rejeitado, e/ou ignorado não é somente 
medos que levam ao comportamento mode two ou mode three. Existe pelo menos mais um 
medo. Leia em seguida. 
 

Capítulo Sete 
 

O “outro” medo: A síndrome do macho alpha e o medo de ser “odiado como jogador(player)”. 
 
“Não é o medo de falhar que previne a maioria das pessoas de atingir o seu potencial para 
grande sucesso; Não querer atingí-lo é causado tanto quanto pelo medo do SUCESSO. Por que 
alguém temeria sucesso? Quando você é bem-sucedido, seus relacionamentos mudam. Suas 
amizades mudam. Alguns amigos e conhecidos se tornarão invejosos de você. Ciumentos de 
você. E esse medo de ciúme e inveja, se você deixá-lo, prevenirá você de fazer o que você tem 
de fazer em ordem de se tornar bem-sucedido.” 
Conselho de meu falecido pai, Clarence Currie, alguns anos atrás. 
 
Ciúme e Inveja. Eu já tenho discutido em detalhes como o medo de ser severamente criticado 
por uma mulher tipicamente levará um homem a exibir comportamento Mode Two. 
Similarmente, um homem exibirá comportamento Mode Three quando ele está 
profundamente amedrontado de ser rejeitado e/ou ignorado por uma mulher. Mas existe na 
verdade outro medo que previne homens de exibir a confiança e charme necessários que 



geralmente vem junto com comportamento Mode Two: O MEDO DE SER “ODIADO COMO 
JOGADOR”. 
 
Desde quando a geração do Rap/Hip=Hop tem feito presença conhecida na indústria da 
música, lá tem estado certas gírias que foram infiltradas na corrente principal da língua 
coloquial. Se existe um termo que tem sido visto permanecer por aí indefinidamente, é o 
termo “odiado como jogador” (também conhecido simplesmente como “galinha”). “Não odeie 
o jogador, odeie o jogo!” é frequentemente expresso por homens e mulheres jovens. O que é 
um “odiador de jogador”? A qualquer hora que você expressa um desgosto por alguém por 
nenhuma outra razão do que simplesmente o fato que você está com ciúmes e inveja do status 
social dela, nível de sucesso, e/ou popularidade com outros, você é culpado de “ódio ao 
jogador”. 
 
Não existe nada que causará um homem ser odiado como jogador por outros homens mais do 
que quando você tem um maior degrau de popularidade romântica e sexual com mulheres do 
que eles têm. Existem muitos homens, claro e simples, QUE ODEIAM ISSO. Eu uma vez li um 
livro onde um psicólogo na verdade sugere que um dos fatores principais que causa violência 
homem-com-homem desnecessária é ciúme e inveja perto de um homem quem é mais 
popular romanticamente e sexualmente com mulheres do que eles. Esse fenômeno na 
verdade acontece no mundo animal. 
 
Animais machos conduzem todo o processo de namorar bem diferente dos machos humanos 
inteligentes. Seu mundo é bem mais CRUEL e COMPETITIVO. Na maioria dos reinos animais, 
existe o que é conhecido como MACHO ALPHA. O Macho Alpha é geralmente o macho quem é 
o mais dominante fisicamente de todos os machos. Ele é o macho quem ou tem as melhores 
habilidades de luta e sobrevivência e/ou é o que tem menos medo de matar outro macho em 
seu reino. Qualquer coisa sobre esse reino particular, particularmente em relação a como os 
machos e fêmeas se encontram, recai sobre o Macho Alpha. 
 
Em vários reinos animais, o Macho Alpha tem a primeira escolha das fêmeas de alta qualidade. 
O segundo macho mais dominante tem a segunda escolha, o terceiro mais dominante tem a 
terceira escolha, e assim vai. Se você é um macho “submisso” (ex: “Macho Beta”), você 
consegue as “encalhadas” (ex: as fêmeas de baixa qualidade quem os machos mais 
dominantes não desejam). Se um macho dominante vê um macho submisso com uma fêmea 
que ele deseja acasalar, ele tipicamente ou retirará com a força a fêmea pra longe (algumas 
vezes, até durante copulação), ou desafiará o macho submisso para uma luta (geralmente, até 
a morte). De várias maneiras, existem machos humanos quem tomam as mesmas atitudes. 
 
Existem um monte de homens quem justamente por herança não gostam de outros homens 
quem são mais bonitos do que eles, fazem mais dinheiro do que eles, ou tem um maior degrau 
de educação do que eles, ou são mais inteligentes e famosos do que eles, se eles sentem que 
esses atributos e características fazem estes homens mais desejados pelas mulheres do que 
eles (veja Capítulo Quatro ‘inseguranças egoístas’). Eles não necessariamente TENTAM ser 
desse jeito, eles só SÃO. Bem no fundo de suas mentes, suas atitudes subliminares são “se 
você não pode me superar na luta ou me dominar fisicamente, não há como você ser mais 
popular com mulheres do que eu...” É essa atitude, que ou reside na mente consciente ou 
inconsciente, que termina provocando o que é conhecido como comportamento “ódio ao 
jogador”, e representativo da SÍNDROME do MACHO ALPHA (SMA). 
 
Bem conhecido comediante Chris Rock tem um comentário engraçado sobre SMA em uma de 
suas performances de stand-up. Ele fala sobre como alguns caras na “vizinhança” realmente 
não seriam motivados a ganhar um diploma universitário, porque muitos dos seus vizinhos 



antigos na vizinhança provavelmente diria algo como, “eu to pouco me fudendo se você tem 
um diploma! Você ainda é um punk, e você ainda não pode %@#$&!” Acredite ou não, 
existem muitos homens quem na verdade mantêm essa atitude desafortunada. 
 
Eu posso nomear as vezes na escola e faculdade quando eu vi garotos literalmente começarem 
uma luta com outro garoto simplesmente porque eles estavam com ciúmes e inveja da 
popularidade desse garoto com mulheres. Tipicamente, se um homem te entende como sendo 
mais dominante fisicamente ou atlético que ele mesmo, ou um melhor lutador que ele 
mesmo, ele geralmente seguirá em frente e concederá a você o respeito de mulherengo sem 
um desafio. Mas se um homem acha que você é um “nerd”, um “geek”, um “esnobe”, ou pior, 
um “indivíduo débil”, e você está atraindo mais atenção das mulheres que eles, eles se 
sentirão ofendidos, e podem até tentar a DESAFIÁ-LO. 
 
E é esse mesmo MEDO de serem ofendidos e desafiados que causa a maioria dos homens a 
“suprimir” sua confiança natural e charme com mulheres. Isso tem, na verdade, acontecido a 
mim em certas ocasiões. Eu posso nomear as vezes quando eu fui jovem, onde eu possa ter 
estado presente em um festa, uma boate, ou uma função social, e eu na verdade “segurei com 
força a minha confiança e jeitos formosos com mulheres eu estava interagindo, principalmente 
porque eu não quis que outros homens ao meu redor desenvolvessem algum tipo de ciúmes, 
inveja, e/ou ressentimento perto de mim. 
 
Um monte de homens não gostam de admitir isso, ou algumas vezes eles não estão 
conscientemente cientes que eles fazem isso, mas eles são culpados disso. Eu tenho observado 
muitos homens, que quando eles estão na  companhia de homens que são amigos chegados, 
eles se comportarão mais natural e confiante em suas interações sociais com mulheres. Mas 
quando eles estão no meio de homens estranhos que eles não são familiares, eles irão conter 
seus sensos normais de alto-confiança e carisma. O último vem de um MEDO DE SER ODIADO 
COMO JOGADOR. 
 
Não permita esse medo inibir seu comportamento. Diferente dos animais, a maioria dos 
homens não estão desafiando você a uma luta sem regras por seu direito de namorar uma 
mulher. Mulheres escolhem por conta própria quais homens elas querem passar o tempo 
juntos. Não seja um débil mental a ponto de permitir esse medo dominar seus pensamentos e 
comportamentos enquanto socializando com mulheres. Se outros homens têm problemas com 
sua popularidade com outras mulheres, isso é PROBLEMA DELES ... NÃO SEU. 
 
Existem na verdade muitos homens na prisão agora mesmo devido ao seu jeito de “ódio aos 
jogadores”. Existem alguns homens quem exatamente não podem aceitar a idéia de um 
homem quem não é tão atlético quanto eles, não tão forte quanto eles, não tão bons 
lutadores quanto eles, ou não tão destemido perto de matar outra pessoa quanto eles, 
aproveitando uma vida melhor que eles  (ex: uma casa maior, um carro mais caro, um trabalho 
melhor, um melhor nível de popularidade com mulheres, etc.). Bem lá no fundo, eles pensam 
JUSTAMENTE COMO ANIMAIS. Novamente, em certos reinos animais, O MACHOS MAIS 
DOMINANTES, DESTEMIDOS, FAZEM A FESTA. Todos os outros machos respondem a eles. Eles 
fazem a primeira escolha das fêmeas de qualidade. 
 
Para esses homens que são culpados de possuírem ódio aos jogadores: NÓS SOMOS SERES 
HUMANOS, NÃO ANIMAIS. Desafie o garoto errado a uma luta, e você levar um TIRO. Animais 
não sabem como usar armas de fogo ou branca. Então pense duas vezes antes de tentar dar 
uma de homem “sem valor” pra cima de um homem que o vê como sendo “fraco” para o 
propósito de querer roubar a mulher dele. 
 



Para esses homens que estão com medo de serem odiados como jogadores: NÃO SE 
PREOCUPE COM O QUE OUTROS HOMENS PENSAM SOBRE VOCÊ E SEU POTENCIAL DE SER 
POPULAR COM MULHERES. 
 
Não deixe-os assustarem você a exibir um menor nível de auto-confiança, charme pessoal, e 
carisma. O CIÚME E A INVEJA DELES É PROBLEMA DELES ... NÃO SEU. Antes de proceder ao 
oitavo e último capítulo, responda as seguintes questões: 
 
1) Você já teve que ‘conter’ seu charme natural, carisma, e auto-estima perto das mulheres 
porque você estava com medo de outro homem se tornar ciumento ou invejoso?? 
 
2) Você já ‘odiou outro jogador’ porque você o percebeu como sendo mais bem sucedido e/ou 
popular com mulheres do que você??  
 
Depois de você responder às duas questões acima, você finalmente pode proceder ao MODE 
ONE. 
 
 

CAPÍTULO OITO 
Os homens quem exibem comportamento MODE ONDE: os atiradores diretos e confiantes 

 
“Se você está com medo de ser rejeitado, este medo irá afetar quase qualquer área da sua vida 
– amigos, relacionamentos íntimos, entrevistas de emprego, e por aí vai. Rejeição é rejeição – 
onde quer que se encontre. Então pare de proteger a si mesmo, e, como um resultado, 
altamente limitar a si mesmo. Você começa a fechar permanentemente o mundo ao seu 
redor.” 
Dr. Susan Jeffers, autor de Feel the Fear and Do It Anyway (Sinta o medo e faça mesmo assim) 
 
Comportamento Mode One. Por que é necessário exibir o comportamento Mode One? O que 
faz o comportamento Mode One tão mais efetivo que o comportamento Mode Two e Mode 
Three? Como minhas interações e relacionamentos com mulheres imediatamente melhorarão 
como um resultado direto de me expressar de uma maneira Mode One? Perguntas, perguntas, 
perguntas. Falando de perguntas, eu tenho uma agora mesmo: 
 
Como você abordaria mulheres, e se comportaria perto de mulheres, se você soubesse por 
100% de certeza de antemão que cada e toda mulher que você interagiu estava morrendo 
para namorar você, te beijar, e eventualmente fazer sexo com você, até se elas falharam em 
inicialmente revelar isso a você?? 
 
Não responda tão rápido. Pense sobre essa pergunta por um momento. Eu estou falando 
sobre se você soubesse com prova definitiva que não importa como uma mulher inicialmente 
responde a você, você eventualmente seria capaz de fazer com que ela entusiasticamente 
corresponda todos os seus desejos românticos e sexuais e interesses. Hmmm. Algo a se pensar 
huh? Enquanto você está ponderando sobre essa pergunta, vamos discutir alguns problemas 
importantes a respeito de suas atitudes atuais e pensamentos dirigidos a interagir com o sexo 
oposto. 
 
MUDE ALGUNS DE SEUS PENSAMENTOS EXISTENTES E CONCEPÇÕES 
 



O único motivo que você está lendo esse livro é porque, em um momento ou outro do seu 
passado, uma ou mais mulheres deixaram-no sentindo triste, egoisticamente frustrado, 
amargurado, e/ou misoginista. Se você não está querendo admitir a si mesmo que você não 
tem experimentado qualquer dessas emoções depois de interagir com mulheres, então você 
está desperdiçando seu tempo lendo esse livro. Ele não ajudará você, porque você não está 
permitindo-o a ajudá-lo. Esse livro é um livro de auto-ajuda. Isso significa, você tem que se 
encarregar, fazer concepções para ajudar a si mesmo. 
 
Como eu aludi em minha introdução, a maioria dos livros que se concentram em aumentos seu 
sucesso com mulheres tendem a mentir sobre, ou desorientá-lo em acreditar que você pode 
atrair qualquer mulher com quem você encontra e conversa. NÃO É VERDADE. O fato realista 
que importa é que existem algumas mulheres nesse planeta terra que não estão atraídas por 
você, nunca estiveram, e nunca estarão. Não importa o que você mude ou melhore em sua 
aparência, personalidade, ou nível de carreira e sucesso nas finanças, existem um grupo de 
mulheres que nunca, jamais, jamais, se encontrarão em namorar ou fazer sexo com você. Essa 
é uma verdade áspera para aceitar, mas é uma necessária. 
 
Rejeição é não somente inevitável em sua contínua busca pela companhia ideal, é necessária. 
Você me ouviu?  Tem certeza? Deixe me repetir isso de novo. Rejeição é não somente 
inevitável, mas é necessária. Existe uma frase que diz “Rejeição é a proteção de Deus”. Você 
não está destinado a se pegar com cada mulher que encontra, não importa como atraente, 
charmoso, ou sexy você pode fazê-la perceber. Nem todas mulheres são certas para você. 
 
Pense sobre se você não pudesse rejeitar qualquer mulher quem expressou um interesse em 
namorá-lo, ou fazer sexo com você. Você sabe, tão bem quanto eu sei, que existem algumas 
mulheres quem você nunca gostaria de namorar ou fazer sexo com, independente de se elas 
perdessem peso ou ganhasse peso, conseguissem um emprego melhor, fizessem mais 
dinheiro, ou mudassem de religião. Quando você está exatamente a todo vapor, 100%, 
genuinamente não interessado em namorar uma mulher ou fazer sexo com com uma mulher, 
existe uma muito pequena, senão quase nada, que essa mulher pode fazer para mudá-lo de 
idéia. Quando você “troca de papel”, você percebe que tendo o poder de ‘rejeitar’ (ex: não 
corresponder os desejos e interesses de alguém) uma mulher é necessário em ordem para 
você achar a mulher quem é certa para você, e permiti-la encontrar o homem que é certo para 
ela. 
 
O meio mais rápido e mais eficaz de diminuir, se não eliminar, seu medo de rejeição é 
perceber que, em uma longa corrida, rejeição é necessária e beneficial. Quando uma mulher 
que você está muito atraído recusa seu convite de sair em um encontro, algumas vezes pode 
ser difícil ao ego aceitar. Mas esse desapontamento do ego cedo irá embora. Sempre vai. 
 
O outro grande medo que afeta egos dos homens é o medo de crítica subjetiva e severa. 
Muitos homens querem ser ‘adorados’ e ter boas coisas ditas sobre eles constantemente. Meu 
pensamento é, qualquer hora cada mulher que conhece você tem nada além de coisas 
positivas e boas a dizer sobre você, isso significa que 9 de 10, você não está realmente sendo 
você mesmo com cada uma delas. Quando você está realmente sendo você mesmo, existirá 
sempre  ao menos uma característica sobre você que mulheres acharão indesejável e/ou 
frustrante ao ego delas. 
 
A maior coisa que você precisa entender em ordem de fazer a grande mudança e 
melhoramento você jamais irá fazer em sua vida a respeito de suas interações com mulheres, 
é perceber que o seu ego é a #1 causa da maiorias dos seus problemas e frustrações com 
mulheres. 



 
“O que?? Você está me chamando egoísta??” Não. Eu não estou necessariamente te 
chamando de ‘egoísta’, mas eu estou dizendo que seu ego é o que causa você a experimentar 
raiva, frustração, e amargura qualquer hora você não recebe as respostas e reações que você 
deseja das mulheres quem você está interessado romanticamente ou sexualmente. 
 
Eu contarei a você um grande ‘segredo’ para imediatamente melhorar suas habilidades de 
comunicação verbal com mulheres: 
 

Você não pode permitir que seu EGO 
Torne-se muito ligado a 

Receber reações ESPECÍFICAS 
E respostas das mulheres. 

 
Eu quase posso garantir a você ... assim que você remover seu ego fora da equação em suas 
interações com mulheres, sua estilo de conversa se tornará mais real, e mais objetivo. Muitos 
homens acham que o ego deles é a causa da autoconfiança e senso de ambição deles. ISSO 
NÃO É VERDADE. Você poderia, e iria, realizar mais em vida se você na verdade diminui a 
influência do seu ego. Seu nível de auto-confiança, e seu ego, não são a mesma coisa. Auto-
confiança tem a ver com seu desejo e habilidade de tomar ação a respeito de atingir uma meta 
ou objetivo. Seu ego centraliza como você vê a si mesmo, e como você acredita está sendo 
visto pelos outros. 
 
Se você comparece a um evento social, e você vê uma mulher atraente, e você não hesita em 
tomar ação em direção a abordá-la, isso é representado como sendo auto-confiante e com 
segurança. Quando você aborda uma mulher, e conversa com uma mulher, sem dar qualquer 
pensamento ao “medo” de ser criticado e/ou rejeitado, isso é típico de sendo auto-confiante e 
com segurança. 
 
Quando você está sendo auto-confiante e com segurança, a única coisa na sua mente é 
identificar uma meta desejável ou objetivo, e tomar qualquer ação que você precisa em ordem 
de atingir essa meta ou objetivo. 
 
É o seu ego que o causa a se tornar preocupado com outras percepções das pessoas do que 
você está dizendo, como você está dizendo isso, e quando você está dizendo isso. Seu ego o 
causa a se tornar obcecado  com como pessoas respondem a você, e seu comportamento. 
Quando você é culpado de sendo muito “egoísta”, isso essencialmente significa que seu 
comportamento é pesadamente influenciado pelos elogios e críticas de outras pessoas. Você 
nunca deseja colocar a si mesmo em um posição onde seu comportamento pode ser 
facilmente manipulado por adulação e/ou insultos expressos por outros. 
 
A ironia disso é que muitas vezes, quando você exibe comportamento não-egoísta, muitas 
mulheres o rotularão como ‘metido’. ‘Arrogante’ tem uma conotação de ser ‘egoísta’. Muitas 
pessoas, incluindo mulheres, tendem a achar que se você não é dirigido pelos pensamentos e 
opiniões de outras pessoas, isso significa que você é ‘arrogante’ e/ou ‘metido’. ESSA É A MAIS 
LONGE COISA DA VERDADE. 
 
ELOGIOS E CRÍTICCAS 
 
Duas da mais efetivas ferramentas psicológicas que pessoas usam em ordem de manipular 
outras são elogios e críticas. Mais especificamente, elas usam adulações insinceras e críticas 
subjetivas. Não há nada muito errado com expressar elogios sinceros e críticas objetivas, tão 



logo quanto não seja um hábito excessivo, mas você precisa treinar sua mente a ignorar e 
permanecer inafetado por adulações insinceras, críticas subjetivas, e/ou insultos opinativos. 
 
Quando você se torna muito excitado em resposta a uma adulação, e muito triste ou 
depressivo em resposta a uma crítica, isso não é uma coisa boa. Se pessoas manipulativas 
detectam essa característica em você, elas sempre tentarão tirar vantagem disso. Isso é por 
que você tem aspirar por indiferença egoística. Essa é a #1 bases por um efetivo 
comportamento Mode One. 
 
Alguns homens desperdiçam toda a vida adulta deles tentando prevenir e/ou evitar um 
número de críticas subjetivas, insultos optativos, e ‘rótulos’ pessoais, ‘como um “babaca 
imaturo”, “mulherengo superficial”, ou “babaca rude”. Esses “rótulos” significam nada. 
Pessoas usam essas críticas e insultos em uma tentativa de manipulá-lo a exibir 
comportamento que é mais agradável, lisonjeiro, e acomodatício a eles. Não permita a si 
mesmo cair nessa armadilha cansativa e enganadora de tentar evitar “rótulos” críticos. 
 

Em ordem de consistentemente exibir 
Comportamento Mode One, você tem que 
Manter um estado de indiferença egoística. 

 
NÃO SE CONCENTRE NAS FALHAS E FRAQUEZAS DAS MULHERES 
 
Comportamento Mode Two e comportamento Mode Three SEMPRE eventualmente conduzem 
ao comportamento Mode Four. Comportamento Mode Two é efetivo, mas fraco. 
Comportamento Mode Three é fraco E ineficiente. 
 
Como eu tenho aludido antes, o problema não é com a o comportamento da mulher. Você 
poderia se enganar em acreditar que é, mas na realidade, não é. Bem, bem lá no fundo, você 
está realmente triste, frustrado, e amargurado com você mesmo. Mais uma vez, 
comportamento “fraco” é qualquer comportamento que você exibe que abre a porta para 
mulheres manipularem você, tirarem vantagem de você, desrespeitarem você, e/ou 
genericamente tratá-lo em um maneira indesejável. Comportamento fraco é qualquer 
comportamento que é muito permissivo, muito respeitoso, muito acomodatício, e/ou muito 
adulador. 
 
O que a maioria dos homens não percebem, é que quando você constantemente critica 
mulheres (ex, “todas mulheres são putas!!”), você basicamente está dizendo à sua mente 
subconsciente que “mulheres tem poder mim e minha emoções”. Quando chega a mudanças e 
melhoramentos em comportamento, só concentre-se no seu próprio comportamento. Não se 
preocupe com as falhas e fraquezas você vê mulheres possuindo. Por que? Por uma coisa, você 
não tem absolutamente nenhum controle sobre comportamento da mulher. Somente 
mulheres tem o poder de melhorar as falhas e fraquezas no comportamento delas. Você só 
tem controle sobre como você se comporta com mulheres, e como você permite elas a se 
comportarem com relação a você. 
 

Não se preocupe com o que 
Você ‘gosta’ ou ‘desgosta’ sobre comportamento feminino; 
Somente se concentre em seu PRÓPRIO comportamento. 

 
COMPORTAMENTO FRACO CONTRA INEFICAZ 
 



Em geral, comportamento fraco E ineficaz machucará suas chance de manter um interesse 
romântico e sexual feminino. Mas honestamente, se eu tivesse que escolher entre os dois, 
comportamento fraco é bem mais prejudicial  às suas emoções, e sendo de auto-confiança, do 
que comportamento ineficaz. Comportamento ineficaz (ex, comportamento que é contra 
produtivo à realização de SUS metas e objetivos desejados em um relacionamento) é 
principalmente o resultado de esperar demais a expressar o que realmente está em sua mente 
para uma mulher. Você está hesitando  muito tempo antes de revelar suas verdadeiras 
necessidades, desejoso, interesses, e intenções. Por uma grande parte, isso é conserto fácil. 
 
Comportamento fraco é mais desafiador a corrigir. Comportamento fraco, como mencionado 
anteriormente, é predicado em algum medo bem profundo que você possui, e em algum grau, 
insegurança egoística e baixa auto-estima. Numa casca de noz, você não valoriza sua própria 
atenção e companhia tão bem quanto a atenção e companhia da mulher que você está 
buscando. Isso vale a pena repetir: 
 
QUALQUER MOMENTO QUE VOCÊ PÕE MAIS VALOR E SIGNIFICADO NA ATENÇÃO E 
COMPANHIA DE UMA MULHER, DO QUE A SUA PRÓPRIA, SEU COMPORTAMENTO SERÁ 
FRACO. 
 
Isso é uma das grandes fraquezas que causa aos homens exibir tanto comportamento Mode 
Two quanto comportamento Mode Three. Qualquer momento você identifica uma atenção e 
companhia feminina como sendo mais valorosa que você, então a sua é para ela, e você 
eventualmente exibirá comportamento que é fraco. Isso não é uma opinião, isso é um fato 
difícil e frio. Isso me conduz a outro grande princípio do comportamento Mode One: 
 

NENHUM TEMPO, ATENÇÃO, OU COMANHIA 
FEMININA É MAIS VALIOSA QUE 

A SUA PRÓPRIA. 
 

 
Se for necessário repetir isso uns milhares de vezes a si mesmo em ordem de absorver isso e 
acreditar nisso, faça isso. Nenhum outro princípio associado ao comportamento Mode One é 
mais importante do que esse. Você não pode jamais tratar um tempo, atenção, e/ou 
companhia feminina como se fosse mais valioso e significante do que você, então o seu é para 
ela. Se você tratar, eu posso quase certo garantir a você que em algum ponto no futuro, essa 
mulher irá ou ficar entediada com você e perderá interessem em você, engajando em 
‘joguinhos’ manipulativos com você, ou tratá-lo-á  como um punk que ela pode egoisticamente 
“intimidá-lo” por perto quando ela quiser. 
 
Próximo ao seu ego, esse é a mais significante causa de comportamento fraco e ineficaz em 
relação a mulheres. Se existe uma lição pesada que eu tenho tido dolorosamente a aprender 
de novo de novo e de novo, seria que você nunca pode excessivamente adular mulheres, e/ou 
consistentemente levantar o ego delas, e depois esperar ter um relacionamento longo com 
sucesso com elas. Eu nunca encontrei um cara na minha vida inteira quem foi altamente 
popular com mulheres, e consistentemente apreciado relacionamentos bem sucedidos e 
satisfeitos com mulheres, que consistentemente racham em cima de mulheres e sabotam-nas 
egoisticamente. Não se engane.  
 
Similarmente a aumentar o ego de uma mulher, outra forma de comportamento fraco que 
você pode exibir é repetitivamente criticar uma mulher, particularmente em maneira subjetiva 
e áspera, mas vira de lado e continua a perseguir essa atenção, interesse, e companhia 
feminina. Eu posso garantir a você que mulheres começarão a olhá-lo como uma pessoa de 



mente fraca. É normal criticar mulheres ocasionalmente em uma maneira subjetiva, mas eu 
me esforço ao máximo para evitar expressar críticas pesadas, subjetivas, e opinativas. Para 
muitas mulheres, criticá-las é como uma forma indireta de adulá-las. Porque muitas mulheres, 
e mulheres manipulativas em particular, quando você as critica, você está reconhecendo que 
elas são capazes de frustrá-lo, e entrar por debaixo da sua pele. 
 
Qual é a melhor maneira de deixar uma mulher saber que você desaprova o comportamento 
dela? Deixe-a sozinha. Ignore-a indefinidamente até ela se desculpar pelo seu comportamento 
indesejável perto de você, e/ou ela muda essas características que você não gosta. Ações 
sempre falam mais alto do que palavras. A melhor maneira de criticar uma mulher é com 
ações. Demonstre a ela que o comportamento indesejável dela tem conseqüências. Para mim 
pessoalmente, eu tento não me preocupar com o que eu ‘gosto’ ou ‘não gosto’ sobre um 
comportamento de mulher. Eu só me preocupo com o que eu posso tolerar sob um período de 
tempo, e o que eu não posso tolerar sobre um período de tempo. Uma vez que a mulher exibe 
comportamento que eu não sinto como de qualquer forma eu posso tolerar indefinidamente, 
eu sou história. Tchau. Até mais. Eu estou na próxima mulher interessante. 
 
O melhor princípio básico a se lembrar em relação a críticas subjetivas x objetivas é essa: 
Nunca critique uma mulher por exibir comportamento que ela nunca concordou não exibir. Se 
você criticar, você será culpado de expressar uma crítica subjetiva baseado no que você 
pessoalmente não gosta. E daí. Por outro lado, se uma mulher está exibindo comportamento 
que ela previamente concordou ou prometeu não exibir, então está tudo bem em 
objetivamente criticá-la. Mas mesmo com críticas objetivas, elas não deveriam ser expressadas 
repetidamente e persistentemente. Depois de um tempo, é hora de somente seguir em frente 
pra próxima mulher. 
 
Lembra-se: Existe uma grande diferença entre desejar a atenção e companhia de uma mulher, 
e necessitar a atenção e companhia de uma mulher. O último é a raiz de muitos aspectos das 
fraquezas masculinas, e comportamento ineficaz perto de mulheres. Quando você se 
demonstra como sendo “necessitado” de uma atenção e companhia de uma mulher, faz com 
que você pareça muito fraco nos olhos da maioria, senão todas, mulheres. 
 
NUNCA COLOQUE MULHERES EM PEDESTAIS 
 
Falando de seguir em frente com a próxima mulher, isso me traz o quarto princípio primário 
que conduz ao comportamento fraco e/ou ineficaz: expressar um interesse em ter um 
relacionamento exclusivo, monogâmico, com uma mulher muito rápido. Não seja tão rápido 
em cortar fora todas as suas outras companhias femininas em potencial, assumindo que você 
tem outras opções. Um dos grandes erros que eu cometi com mulheres repetitivamente, 
particularmente estas quem eu estava interessado romanticamente, foi sendo ‘muito ansioso’ 
para fazer meu relacionamento com elas um exclusivo. ERRO. 
 
Dentro dos primeiros dias ou semanas depois de conhecer uma mulher, sempre trate uma 
mulher como ela é só uma de muitas. Eu não me importo o quão bonita uma mulher é, quão 
sexy uma mulher é, quão inteligente uma mulher é, ou quão saudável e casta ela é. 
Exclusividade é uma coisa que eu sinto como se uma mulher deveria ter que conquistar. Eu 
tive algumas das minhas conhecidas femininas considerassem isso ‘superficial’ da minha parter 
em manter essa atitude. Isso não é ‘superficial’ de jeito nenhum. Isso é REALIDADE. Na 
primeira hora que eu tive mulheres expressar um alto interesse em mim, somente para ver 
esse interesse diminuir em menos de um mês depois, foram tempos quando eu me comportei 
como se eu estivesse muito ansioso para ser ‘exclusivo’ com essa mulher. Em minha 
experiência, eu descobri que mulheres tendem  a perceber uma atitude ansiosa demais em 



relação a exclusividade como um sinal de solidão e desespero. Os dois são grande 
diminuidores de atração para a maioria das mulheres. 
 
Quando você está em Mode One estado de espírito, sempre converse com mulheres e trate 
mulheres que você acabou de conhecer como se elas fossem somente uma das muitas 
mulheres que você está considerando namorar ou ter sexo com. A vasta maioria das mulheres 
quem tem perseguido minha atenção e companhia o mais agressivamente tem tipicamente 
sido essas quem se sentiram como se elas estivessem em ‘competição’ com outras mulheres 
por meu interesse. Isso é uns dos motivos por que muitas mulheres ficam malucas em cima de 
celebridades masculinas do tipo. Uma das grandes características que encantam muito 
interesse das mulheres em um homem quem é famoso é que elas sabem que esses homens 
tem outras mulheres perseguindo eles. Mesmo minha própria mãe disse uma vez, “nenhuma 
mulher deseja um homem quem elas pensam nenhuma outra mulher deseja”. Um dos meus 
amigos de escola colocou isso de melhor forma no fim dos anos 80, ele disse “quanto mais 
popular você já é com mulheres, mais popular você se tornará com mulheres”. Em minha 
experiência, eu descobri ser isso muito verdadeiro. 
 
Você já se perguntou por que alguns homens são frequentemente criticados, mas ainda assim 
altamente perseguidos por mulheres, enquanto outros homens são frequentemente elogiados 
pelas mulheres, mas são muito raramente perseguidos? É principalmente devido ao fator 
“uma de muitas”. A maioria das mulheres com egos saudáveis não gostam de ser tratadas 
como se elas fossem somente ‘uma de muitas’ mulheres quem você está interessado. Então 
egoisticamente, isso frustra elas. Por outro lado embora, essas mesmas mulheres acham esses 
garotos mais intrigantes e atraentes porque do fato de que elas sabem que esses garotos 
estão sendo perseguidos por outras mulheres. 
 
Quando você é muito rápido em tratar uma mulher como ela é “a única”, você pode terminar 
recebendo muitos elogios aduladores dessa mulher, mas mais do que provavelmente, ela irá 
perder interesse em você romanticamente e sexualmente. Justamente sobre cada única vez 
que eu tratei uma mulher como se eu estivesse muito ansioso ou desesperado para namorá-la, 
ou tratei elas como se elas fossem as únicas mulheres na terra que eu achei atraente 
fisicamente e sexualmente, essas mulheres eventualmente perderam interesse em mim. Eu 
me lembro uma vez em 1990, eu conheci essa mulher, e nós conversamos no telefone. 
Durante essa conversa, ela disse “Eu aposto que você é popular com mulheres...” Eu, tentando 
jogar o papel de Mode Two ‘modesto’, respondi, “oh, não muito. Eu na verdade não tenho 
nenhuma mulher me perseguindo no momento. Você quase certo a única interessada em mim 
agora”. Eu nunca mais ouvi dessa fêmea novamente em minha vida. 
 

NUNCA COLOQUE UMA MULHER EM UM 
‘PEDESTAL’; SEMPRE TRATE MULHERES QUE 

VOCÊ ACABOU DE CONHECER COMO SE ELAS SÃO 
SÓ ‘UMA DAS MUITAS’ MULHERES QUEM VOCÊ ESTÁ 

ATUALMENTE INTERESSADO. 
 
MUITA CONVERSA FÚTIL 
Outro grande fator que geralmente conduz ao comportamento fraco e ineficaz é algo 
enfatizado no Capítulo Três, quando eu discuti comportamento Mode Two: Falar demais. 
Quando você engaja em muita conversa fútil trivial e irrelevante, durante um período de 
tempo, mulheres começarão a olhá-lo como mais um amigo platônico do que um companheiro 
romântico em potencial ou amante. Acredite em mim.... Eu experimentei isso muitas vezes. 
Quase toda mulher quem em algum ponto no tempo me disse “Alan, vamos ser só amigos...”, 
foi geralmente essas mulheres quem eu fiz um monte de desnecessários “conversa fiada” com. 



No verso, muitas das mulheres quem tem mantido um alto interesse romântico e sexual em 
mim foram geralmente essas quem quase tiveram que me implorar para conversar com elas 
mais do que 10 a 15 minutos por vez. 
 
Sinceramente, eu acredito isso vem de não tendo atividade suficiente em sua vida. Mais do 
que provável, você é um desperdiçador de tempo. Você tem excessivo tempo livre nas mãos. 
Se existe uma coisa eu percebi sobre homens quem vivem muito estilo de vida ativo, ocupado, 
são naturalmente Mode One. É o único jeito que eles podem ser produtivos. Então a qualquer 
hora você se encontre engajando em uma extraordinária quantidade de conversa fútil com 
mulheres, você tem que se perguntar, “Estou utilizando meu tempo de maneira sábia e 
produtiva?”. Mais do que provavelmente, a resposta será “não”. 
 

ASSIM QUE POSSÍVEL, SEMPRE 
EVITE ‘CONVERSA FÚTIL’; CONVERSA FÚTIL GERALMENTE 

CONDUZ A UMA AMIZADE PLATÔNICA AO INVÉS 
DE UMA RELAÇÃO ROMÂNTICA OU SEXUAL 

 
REALIZAÇÕES E BENS MATERIAIS 
 
O último fator que conduz ao comportamento fraco e ineficaz é permitir seu senso de 
confiança e auto-estima ser baseado em fatores externos, intrínsecos, como dinheiro, 
possessões materiais, ou carreira e educação. Quando você permite fatores ‘externos’ ditar o 
quão bom você sente consigo mesmo, você se põe em níveis irregulares e altamente 
inconsistentes de alto-confiança. Sua alta-confiança e auto-estima deveria ser baseada em 
fatores interiores e intrínsecos. Coisas como seu caráter moral, seus princípios e valores, e sua 
habilidade de dia-a-dia tomar ação em direção à realização de suas metas desejável e objetiva. 
Fatores que você tem total controle sobre, e que não podem ser destruídos, diminuídos, ou 
levados embora de você por outros. 
 
É isso por que eu não realmente acredito em ‘vinho e jantar’ uma mulher logo de cara. Quando 
você faz isso muito cedo e/ou muito frequentemente, mulheres começarão a tomar sua 
atenção e companhia como garantidos. Elas não irão desenvolver um interesse genuíno em 
sua companhia, mas ao invés elas começarão a olhá-lo como só um meio de obter almoço 
gratuito, um jantar gratuito, ou um filme de graça. Em minha experiência pessoal, as mulheres 
que eu gastei mais dinheiro nas primeiras três ou quatro semanas depois de conhecê-las foram 
as mulheres quem eu muito raramente, se nunca, terminei namorando ou fazendo sexo com. 
A maioria das mulheres quem eu namorei ou fiz sexo com, eu gastei muito pouco dinheiro 
nelas dentro do primeiro um ou dois meses depois de conhecê-las. Não  fosse até eu conhecê-
las por um tempo que elas começaram a serem ‘tratadas’. 
 
POR QUE COMPORTAMENTO MODE ONE SUBSTITUI COMPORTAMENTO MODE TWO 
 
Como mencionado anteriormente, o problema com comportamento Mode Two é que é muito 
cauteloso, muito indireto, e muito devagar. Em adição, é demasiado permissivo, e demasiado 
acomodado. Quando você exibe comportamento Mode Two, você está tomando um ‘risco’ de 
tipos; Você está basicamente dizendo a uma mulher subconscientemente, “Se eu me 
comportar em uma maneira que é agradável, aduladora, e acomodatício ao seu ego, eu estou 
apostando que você irá demonstrar sua gratidão por correspondendo meus interesses 
românticos e sexuais”. Quando você exibe comportamento Mode Two, você tende a colocar 
muita ênfase em ser visto como um “cavalheiro”, e fazer com que uma mulher “goste” de 
você, e diga boas coisas sobre você às outras amigas delas. É esses objetivos que ultimamente 
enfraquecem a efetividade do seu estilo de comunicação verbal. Na realidade, mulheres não 



namoram com você, ou escolhem ter sexo com você, porque você é ‘bonzinho’ com elas, diz 
todas as ‘coisas certas’, e/ou deixa uma ‘impressão favorável’ nelas. Só porque uma mulher 
‘gosta’ de você, e pensa positivamente de sua personalidade e comportamento, não 
necessariamente significa que ela quer namorar com você, ou é sexualmente atraída por você. 
  
Mulheres desenvolvem um desejo de gastar tempo com você de uma maneira romântica e 
sexual porque alguma coisa sobre você as excita. Alguma coisa sobre o jeito como você olha, a 
maneira na qual você se comporta, as desperta. Entre outras coisas, um alto grau de alto-
confiança e segurança é um conhecido afrodisíaco psicológico. 
 
Eu li incontáveis artigos os quais mulheres têm frequentemente dito que a #1 característica 
excitante não-físico em um homem é o nível de auto-confiança e segurança deles. Isso é por 
que comportamento Mode One é geralmente mais atraente às mulheres do comportamento 
Mode Two. Comportamento Mode One causa a você a naturalmente passar como mais alto-
confiante, mais cheio de segurança, e mais provocativo. Por uma coisa, você tem que ser alto-
confiante simplesmente para exibir comportamento Mode One. Comportamento Mode One 
não é para os tipos sem personalidade verbalmente. 
 
Honestamente, tem sido minha experiência que fazer o papel de “Sr. Bom garoto / Sr. Perfeito 
Cavaleiro” pode funcionar para você por um curto tempo, mas em um longo tempo, a maioria 
das mulheres geralmente irão querer nada mais de você do que um relacionamento platônico 
bom, divertido, com você. Acredite em mim... Eu tenho experimentado isso muitas vezes, e 
provavelmente não menos do que 90% dos homens que eu conheço tem me dito que eles tem 
experimentado a mesma coisa. Muito raramente tenho eu desenvolvido um relação longa 
romântica e sexual com uma mulher como um resultado direto de exibição do comportamento 
Mode Two. Um motivo, é porque lá no fundo, mulheres sabem que você está tentando 
aumentar o ego delas. Elas sabem que você está exibindo comportamento “cavalheiro” pelo 
objetivo de encantá-las. Consequentemente, elas sabem lá no fundo que se elas realmente 
quisessem, elas poderiam manipulá-lo, e ter o caminho delas com você. E para a maioria das 
mulheres, isso não é um desafio para o ego delas. Geralmente falando,  mulheres não são 
atraídas sexualmente por homens quem elas sabem que podem ser facilmente manipulados 
e/ou dominados egoisticamente. 
  
Comportamento Mode One é um mais exigente, e versão não-manipulativa do 
comportamento Mode Two. Comportamento Mode Two é bem melhor que comportamento 
Mode Three, mas não é tão efetivo quanto comportamento Mode One. Comportamento 
Mode One não tem a intenção de manipular mulheres, ou mesmo permitir ou convidar 
comportamento manipulativo. Justamente a verdade direta, honesta, e sem desculpas. Se uma 
mulher não consegue escutar qual é o seu desejo verdadeiro, honesto, seus interesses, e 
intenções, isso é PROBLEMA DELA. NÃO SEU. 
 
Se seu único interesse em abordar uma mulher é ter um fim de semana de sexo pervertido, 
casual... Por que não ‘ir direto ao ponto’? O que ela pode fazer... REJEITÁ-LO?? E daí. 
Novamente, rejeição de mulheres é inevitável e necessário. E se ela CRITICÁ-LO por ter 
objetivos superficiais, imorais?? E daí. Quem ela é para julgá-lo. E se ela acha que sua maneira 
de expressão é muito direta?? E daí. Tempo é valioso. Você não tem tempo a desperdiçar. E 
além disso… essa é a opinião dela. Sempre ignore críticas subjetivas e insultos opinativos. A 
não ser que você é um homem quem é guiado somente pelo seu ego, essas críticas e insultos 
não significam nada. 
 
MODE ONE QUERIDA ... FAÇA ACONTECER. 
 



POR QUE COMPORTAMENTO MODE ONE ELIMINA COMPORTAMENTO MODE THREE 
 
Comportamento Mode One é a antítese direta do comportamento Mode Three. Eles tem 
absolutamente NENHUMA similaridade. Comportamento Mode Tjree é uma total forma 
baseado em medo de comportamento. Comportamento Mode One é um comportamento 
baseado em princípio e confiança. Mode Three é falso e pretensioso; Comportamento Mode 
One é todo o caminho real. Comportamento Mode Three é equivocado, enganador, e tímido; 
Comportamento Mode One é aberto, honesto, e ousadamente direto ao ponto. Existe 
realmente somente uma razão por que homens sentem-se compelidos a mentir para 
mulheres, enganar mulheres, e manipular mulheres para fornecê-los a atenção e interesse que 
eles querem: Eles são covardes. Eles são pessoas fracas verbalmente. Eles querem algo das 
mulheres (atenção, interesse, companhia, etc), mas eles estão com medo de confiantemente e 
diretamente pedirem por isso. Um homem quem exibe comportamento Mode Three é 
totalmente paralisado por um medo de ou sendo rejeitado ou ignorado por mulheres. 
 
Se você é um Mode Three “Tímido”, então você precisa simplesmente desenvolver alguma 
coragem. No filme “Three Kings” (Três reis), Cpl. Archie Gates (George Clooney) diz ao soldado 
Conrad Vig (Spike Jonze), “Você está com medo, certo? O jeito que isso funciona é, você faz a 
coisa que você está amedrontado pra caralho, e você ganha coragem DEPOIS que você faz isso, 
não antes de fazê-lo”. Isso quase certo resumi comportamento Mode One: Confiança e 
coragem não é representação de NÃO TER NENHUM MEDO, mas sim, é TOMAR AÇÃO APESAR 
DO MEDO. Quanto mais você consistentemente tomar ação (ex, abordar mulheres de maneira 
confiante, expressar seus desejos direto ao ponto honestamente, etc.) mais você verá que 
seus ‘medos’ começarão a diminuir. Medo de rejeição é nada mais que o resultado de permitir 
seu ego se tornar ‘muito preso’ à idéia de receber uma resposta específica ou reação de uma 
mulher. Seu ego pode ser seu amigo e SEU INIMIGO. 
 
Se você é um Mode Three “Alvo”, você finge como se você tem confiança perto de mulheres, 
mas seus senso de confiança é falsificado. Você baseia sua confiança em possessões materiais 
e realizações extrínsecas. Sua falsa confiança vem de coisas como quanto dinheiro você 
ganhar, que tipo de carro você dirige, que tipo de bairro você mora, ou a alto status do 
trabalho que você tem. 90% ou mais de suas conversas com mulheres geralmente gira em 
torno de um ou mais dessas características superficiais. 
 
No fim positivo, você atrairá algumas mulheres. Você pode até mesmo atrair mulheres bonitas 
e sexy. No lado ruim entretanto, muito pouco desses mulheres estarão genuinamente 
interessadas em VOCÊ. Elas irão querer passar tempo com você, e dividir sua companhia então 
elas podem tomar vantagem do que você tem, tomar vantagem dos presentes materiais e 
favores financeiros você oferece, e tomar vantagem das festas da alta sociedade você as 
convida pra ir, e as conexões sociais você tem a oferecer a elas. Você é um ímã para mulheres 
quem são Hipócritas Eróticas e caçadoras de tesouro. Se você namorar uma dessas mulheres, 
ou casá-las, eu posso quase garantir a você que algum cara de fala mansa com menos dinheiro 
que você, mas com mais senso de auto-confiança legitimado, eventualmente estará trocando 
orgasmos com sua namorada ou esposa. Eu tenho visto isso acontecer muitas vezes. 
 
Se você tem problemas para sair da rotina Mode Three, a maior coisa que você precisa fazer é 
começar concentrando em exibir comportamento eu é mais AUTO-CONFIANTE e DIRETO AO 
PONTO. Não se preocupe com comportamento feminino EM RELAÇÃO A VOCÊ. Não até 
mesmo pense sobre isso, ou antecipe, se ou não você receberá uma resposta “positiva” ou 
“negativa” das mulheres. Concentre-se somente em expressar seus verdadeiros necessidades, 
desejos, interesses, e intenções. Deixe a resposta tomar conta de si mesmo. 
 



Não permita mulheres ameaçar você (“tímidos”) ou usar você como um “Açúcar de Papai” 
confiável (“Alvos”). Não importa qual seu nível de riqueza ou status social é, seja MODE ONDE. 
Por que esconder seu verdadeiro interesse de uma mulher?? O que ela pode fazer ... REJEITÁ-
LO?? E daí. Lembre-se: Rejeição previne você de desperdiçar tempo com mulheres quem não 
estão genuinamente interessadas em você. O que ela pode fazer... IGNORÁ-LO?? E daí. Isso só 
significa que ela não é o seu tipo. 
 
Rejeição é necessária a você para se mover mais perto de encontrar sua companhia ideal. 
 
MODE ONE QUERIDA ... FAÇA ACONTECER. 
 
POR QUE COMPORTAMENTO MODE ONDE PREVINE COMPORTAMENTO MODE FOUR 
 
O ÚNICO motivo por que qualquer homem exibe comportamento Mode Four, é porque ele 
previamente exibiu comportamento Mode Two e/ou Mode Three, e ele terminou tendo o 
tempo dele desperdiçado, o dinheiro dele gastado, e o ego dele desrespeitado e partido. 
Quando você exibe comportamento Mode Four, você tende culpar todo mundo pela sua raiva, 
frustração, e amargura mais do que a pessoa que realmente merece a culpa: VOCÊ. Ninguém 
lhe disse para levar uma eternidade para deixar mulheres saberem por que você realmente 
deseja dividir a companhia delas! Ninguém lhe disse para adular mulheres cada vez que você 
divide a companhia delas! Ninguém lhe disse para criticar mulheres repetidamente, mas 
depois continuar a fazer esforços para gastar tempo com elas! Ninguém lhe disse para “vinho e 
jantar” mulheres, e imediatamente tratá-las como elas fossem “a única”. Isso é sua culpa. 
 
Como eu mencionei no Capítulo Cinco, comportamento Mode Four é essencialmentedepos do 
fato comportamento Mode One. Uma vez que você já tenha sido criticado, desrespeitado, 
manipulado, rejeitado, e/ou ignorado ... DEPOIS você do nada começa a expressar todos tipos 
de críticas pesadas e insultos opinativos em uma maneira corajosa e direta ao ponto. “O único 
motivo por que eu falo com você por uma hora é porque eu queria ter sexo pervertido com 
você!!!” Ooooh. Agora você é o Grande Homem. Falando o que está na sua mente de uma 
maneira que não se desculpa. Chamada para acordar: NÃO FAZ DIFERENÇA AGORA. Mulheres 
não querem escutar o que você tem a dizer, ou elas esperam ouvir o que você está 
expressando. A pessoa que você está realmente furiosa é, no fundo, VOCÊ MESMO. 
 
Você está realmente dando uma bronca porque você sabe que você realmente não se 
comportou em uma maneira que você realmente queria se comportar desde o começo da sua 
interação. No fundo, você queria se expressar em uma maneira corajosa, confiante, sem 
desculpas direto ao ponto, MODE ONE, mas você foi uma pessoa fraca. Ninguém o forçou para 
fazer o papel de “Sr. Perfeito Cavalheiro” (bem, okay ... talvez sua mãe dominadora). Você 
exibiu comportamento Mode Two ... e o que você conseguiu? Nem mesmo um beijo. Somente 
outra amiga platônica. 
 
Ninguém o forçou a mentir para mulheres, evitar mulheres, e/ou tentar impressionar 
mulheres com possessões materialista e realizações superficiais. Essa foi a SUA ESCOLHA. Seus 
medos e inseguranças tiraram o melhor de você. E você foi USADO. Você foi manipulado por 
GRANDE TEMPO. Quanto dinheiro essas caçadoras de ouro colocaram na conta do seu cartão 
de crédito?? Quantos jantares caríssimos você comprou?? Wow. Onde estão essas muçheres 
quem eram supostamente “realmente, realmente interessadas em você” agora?? Você 
REALMENTE achou que elas sairiam com você indefinidamente não foi?? Sempre existe ou 
“Alvo” Mode Three com MAIS DINHEIRO e MAIS STATUS SOCIAIS do que você!! As HEs e 
caçadoras de ouro vão para o mais alto escalão. Você exibiu comportamento Mode Three ... e 
o que você conseguiu? Mais débito e nenhuma companhia de longa data. Ouch. 



 
Alguém uma vez disse, “O único modo um macaco pode montar nas suas costas é se você está 
curvado”. Eu tenho de dizer isso a você, mas quando você frequentemente exibe 
comportamento Mode Two e/ou comportamento Mode Three ... sua costa está CURVADA. Em 
uma casca de noz, o único modo que uma mulher pode tratá-lo de uma maneira indesejada e 
desrespeitosa é se você está exibindo comportamento que A PERMITE tratá-lo de uma 
maneira indesejável e desrespeitosa. Essa é a fraqueza de tanto comportamento Mode Two 
quanto Mode Three: Essas formas de comportamento permitem mulheres manipular você, e 
genericamente tratá-lo de uma maneira indesejável. Por que? Por que as duas formas de 
comportamento são COMPORTAMENTO BASEADOS NO MEDO. O ÚNICO motivo que você 
exibe comportamento Mode Two (como oposição ao comportamento Mode One) é porque 
você está AMEDRONTADO de ser pesadamente criticado e desgostado. Você deseja cada 
fêmea que você encontra pensar altamente bem de você, e dizer “coisas boas e positivas” 
sobre você. SEU MEDO DE SENTIMENTO NEGATIVO DAS MULHERES DE VOCÊ ESTÁ DITANDO 
SEU COMPORTAMENTO. 
 
Para exibir comportamento Mode Three é ainda PIOR. O ÚNICO motivo que você exibe 
comportamento Mode Three é porque você está terrivelmente AMEDRONTADO de ser 
rejeitado e/ou ignorado por uma mulher. Você deseja algum tipo de atenção das mulheres ... 
até mesmo se é indesejável ou desrespeitoso. Você preferiria ser tratado como lixo, ou se 
permitir ser ‘usado’, do que ser completamente e indefinidamente ignorado. SEU MEDO DE 
SER “MANDADO PRA LONGE” E IGNORADO POR MULHERES ESTÁ DITANDO SEU 
COMPORTAMENTO. 
 
Agora, que você está em um estado de mente Mode Four, você tenta encantar mulheres 
insuspeitas para que você possa eventualmente contundir o ego delas e/ou causá-las tumulto 
emocional. Se você está realmente fora de controle, você se tornará um estuprador e/ou serial 
killer de mulheres (pense em Ted Bundy). Você tem TANTA raiva retida e frustração por ser 
dispensado pelas mulheres, que você está estourando as costuras por uma vingança social. 
Como eu transformo meu Mode Four raivoso em Mode One excitante? DEIXE O PASSADO IR. 
Tome a culpa pela maioria, se não tudo, de suas interações falhas com mulheres. Essas 
mulheres em seu passado tomaram vantagem de você porque você fez isso ser TÃO FÁCIL de 
se fazer! Você engajou um alto grau de “conversa fútil trivial?” DESISTA DE FAZER ISSO. Você 
sai do seu caminho para adular egos das mulheres constantemente? PARE DE FAZER ISSO. 
Você frequentemente oferece gastar ridículas quantidade de dinheiro com mulheres, e vinho e 
jantar para mulheres, antes de você até mesmo saber se elas tem um interesse definido em 
namorar com você? DESISTA DE FAZER ISSO!!! 
 
“Comece novamente”, só que desta vez, seja MODE ONE. Expresse seus desejos, interesses, e 
interesses reais de maneira mais CONFIANTE e DIRETO AO PONTO quanto possível. “E se elas 
me criticarem por ser muito direto?” E!! “E se elas não gostarem de mnha abordagem?” E!!! “E 
se elas não corresponderem meus desejos e interesses?” E!!! “E se elas escolherem me ignorer 
todo??”” E!!!!! Você irá deixar umas reações cheias de não-tão-desejáveis de mulheres 
previni-lo de ser quem você realmente quer??? Pelo bem de toda a HOMENS ... não dixe isso 
acontecer! Seja VOCÊ MESMO. Mais importante, seja seu EU CONFIANTE. VOCÊ é a única 
pessoa quem pode previní-lo de se comportar de MANEIRA COM SEGURANÇA. Lembre-se 
disso. 
 
MODE ONE QUERIDA ... FAÇA ISSO ACONTECER. 
 
OS SETES PRINCÍPIOS CHAVES PARA EXIBIR COMPORTAMENTO MODE ONE 
  



Similar a Steven R. Covey's The Seven Habits of Highly Effective People©, você pode entender 
os seguintes princípios do Mode One como os ‘sete hábitos de desenvolvimento de suas 
habilidades de comunicação verbal com mulheres’. Eu tenho descoberto, geralmente falando, 
quando você ‘viola’ um ou mais desses setes princípios em uma base regular ou semi-regular 
em suas interações com mulheres, você se encontrará tipicamente exibindo comportamento 
Mode Two e/ou Mode Three, e consequentemente, se sentindo ‘triste’, ‘egoisticamente 
frustrado’, e ‘amargurado’ perto dessas mulheres quem não corresponderam os interesses 
que você teve nelas (comportamento Mode Four). 
  
Aqui estão os Setes Princípios Primários da manutenção de uma atitude & comportamento 
“Mode One”: 
 
1) Nunca hesite em abordar uma mulher que você achou atraente. Existem somente dois 
motivos válidos para evitar abordar uma mulher: a) Você não está interessado em namorar 
essa mulher, ou fazer sexo com ela; b) Você está atraído por ela, mas você já tem 
conhecimento que ela é casada, noiva, ou tem um namorado sério. Outro além disso, você 
deveria nunca hesitar em abordar uma mulher que você está atraído. 
 
Você tem que se forçar a tomar ação. Consistentemente tomando ação é o que conduz a um 
alto degrau de auto-confiança, não falta de rejeição. Eu não me importo se você abordou 10 
mulheres, e nove delas rejeitaram você, só o fato que você tomou ação em abordá-las irá 
melhorar e aumentar seu senso de alto-confiança. 
 
Quando você primeiramente encontra uma mulher quem você está interessado, não se 
preocupe com como ela irá responder a você; Só se preocupe com quais seus desejos, 
interesses, e intenções honestas são, e concentre-se em expressá-los de maneira mais segura 
e sem desculpas quanto possível. 
 
2) Tão quanto for possível, sempre EVITE ‘conversa fiada’ trivial, inconseqüente, e/ou 
divertida, com conversa sem propósito; Quando conversando com uma mulher, deveria 
SEMPRE ter um propósito específico para falar com ela. Você deveria sempre estar olhando 
para expressar algum tipo de desejo específico, interesse específico, e/ou intenção específica. 
 
3) Nunca permita a si mesmo dar a uma mulher muita atenção que é excepcionalmente para 
‘adular o ego dela’; Sempre evite adular uma mulher, ou encher a cabeça delas com elogios 
excessivos; Isso mostra fraqueza e insegurança em seu ego. Com a possibilidade de exceção de 
se uma mulher é sua esposa, noiva, ou sua namorada sério, você nunca deveria adular um ego 
de mulher muito freqüentemente. 
 
4) Sempre evite dar a uma mulher a impressão que ela é a única fêmea quem está interessada 
em você romanticamente e/ou sexualmente; Geralmente, mulheres perdem interesse em 
você se elas sentirem que elas são as únicas quem estão interessadas em você. Mulheres são 
muito atraídas a homens quem elas sabem outras mulheres acham atraentes. Se você tem 
duas ou mais mulheres interessadas em você, não tente esconder isso. Se puder, enfatize isso. 
Mulheres tendem a se tornarem mais intrigadas por você quando elas percebem a si mesmas 
como estando em ‘competição’ com outras mulheres pela sua atenção, interesses, e 
companhia. 
 
5) Qualquer hora que você expressa um desejo específico em dividir uma companhia de 
mulher, e ela pergunta alguma coisa entre as linhas de “Por que eu deveria me juntar a você?” 
ou “O que nós iremos fazer quando nós estivermos juntos?”, NÃO “SEJA UMA PESSOA FRACA”. 
Deixe-a saber de uma maneira confiante e com segurança o que seus desejos, interesses e 



intenções ESPECÍFICOS são; Se ela tem uma reação adversa às suas sugestões (No entanto elas 
podem ser provocativas), NÃO peça desculpas e/ou se torne defensivo; Sempre mantenha a 
compostura de legal, calmo, confiante. Fingidoras Saudáveis e Hipócritas Eróticos quase 
sempre criticarão você para ‘testá-lo’. Maioria das mulheres não-manipulativas, se elas não 
estão interessadas, simplesmente dirão “Eu não estou interessada” e terminarão a 
interação/conversação delas com você. Se uma mulher não divide seus mesmos intersses, siga 
em frente para a próxima fêmea. 
 
6) Nunca saia do seu caminho para “vinho & jantar” uma mulher muito rápido, ou oferecê-la 
uma variedade de presentes monetários e/ou materialistas quando você está somente 
começando a conhecê-la; Isso faz você parecer como você fosse egoisticamente fraco, e 
desesperado por companhia feminina. Uma mulher deveria ter que ganhar o privilégio de ter 
presentes materiais chovendo nelas por provar a lealdade dela a você, tão bem quanto 
convencendo você que ela possui um interesse verdadeiro e genuíno em dividir sua companhia 
romanticamente e/ou sexualmente. 
 
7) Nunca critique, ou tente diminuir a atração, de outro atração de homem para mulher; Que 
mostra sinais de insegurança egoística e ódio ao jogador (ex, “Ah, esse garoto não é TÃO 
bonito...” ou “Eu não vejo o que essas mulheres vêem nesse garoto”); Muitas vezes, seus 
comentários ciumentos e invejosos em relação a esse garoto farão ele parecer mais atraente à 
mulher ele está conversando com. De uma maneira similar, nunca “queixe-se” e “reclame” 
sobre o que você “não gosta” sobre o comportamento de mulher, ou expressa frustração a 
respeito do comportamento de ex-namoradas, ex-amantes, ou outras mulheres em geral. 
Nenhuma mulher deseja namorar um homem, ou fazer sexo com um homem, quem elas 
sentem ser um tipo fraco de “chorão”; Se você não pode tolerar qualquer aspecto de um 
comportamento feminino, simplesmente deixem-na sozinha e siga em frente para a próxima 
fêmea. 
 
Agora você os tem. Esses são os setes princípios chave primários para se lembrar em ordem de 
melhor manter uma atitude e comportamento Mode One. Você pode adicionar alguns de seus 
próprios princípios aos meus, mas a chave é SEGUÍ-LOS. Não os viole.  
 
“Esses princípios me ajudarão a atrair cada uma das mulheres que eu encontrar?” 
 
NÃO. Nenhum livro escrito ajudará a você a obter esse objetivo ambicioso não realista. Não 
somente você não atrairá cada mulher que você encontrar, você não deveria até mesmo 
querer atrair cada mulher que você encontre. Nem cada mulher que você conhece é boa para 
você se conectar com. 
 
“Esses princípios me prevenirão de ser criticado ou desgostado?” 
 
Não. De várias maneiras, você provavelmente será criticado MAIS por ser tão corajoso e direto 
ao ponto com mulheres. Se Mode One fosse fácil, todos homens exibiriam comportamento 
Mode One. Lembre-se: Fingidoras saudáveis e Hipócritas Eróticos sempre criticarão o uso de 
comportamento Mode One... Ao menos, inicialmente (depois, elas muitas vezes darão seus 
desejos uma vez que elas verem que você não está se desculpando ou defendendo). 
 
Existe uma diferença entre uma mulher não estando interessada em você, e uma mulher 
fingindo não estar interessada em você. A primeira coisa que você aprende em vendas é que 
existe uma diferença entre rejeição e resistência. Existem muitas mulheres que são atraídas 
por você, mas elas resistirão à idéia de namorar com você ou fazer sexo com você até que você 
as de um motivo válido e provocador para no interesse delas com você. 



 
“Esses princípios me prevenirão de sentir furioso, frustrado, ou amargurado em relação a 
mulheres como um resultado delas me rejeitarem ou me manipularem?” 
 
SIM. Isso é o que MODE ONE É TODO FEITO. Comportamento Mode One SEMPRE prevenirá 
mulheres quem não estão genuinamente interessadas em você de desperdiçar seu tempo 
e/ou dinheiro. O que é o segredo “mágico” do comportamento Mode One?? É simplesmente 
este: Qualquer momento que você expressa seus desejos, interesses e intenções românticos e 
sexuais para uma mulher de uma maneira extremamente honesta, segura, altamente 
específica, e sem pedir desculpas direto ao ponto, você virtualmente AS FORÇA a fazer 
EXATAMENTE A MESMA COISA. Muitas poucas, se não poucas mulheres serão capazes de 
liderá-lo. 
 
QUANDO VOCÊ EXIBE COMPORTAMENTO TOTALMENTE NÃO-MANIPULATIVO EM RELAÇÃO A 
MULHERES, VOCÊ BASICAMENTE AS FORÇA A EXIBIR COMPORTAMENTO TOTALMENTE NÃO-
MANIPULATIVO EM RELAÇÃO A VOCÊ. Essa é o fator chave que faz comportamento Mode One 
tão efetivo. 
  
SEM MAIS COMPORTAMENTO MODE TWO! Por que desperdiçar tempo? 
 
SEM MAIS COMPORTAMENTO MODE THREE? Por que estar amedrontado? 
 
SEM MAIS COMPORTAMENTO MODE FOUR! Por que estar furioso? 
 
Como eu lhe perguntei no começo do capítulo ... “Como você abordaria mulheres, e se 
comportaria em relação a mulheres, se você soubesse por um fato 100% de antecedência no 
tempo que cada mulher que você interagisse com estivesse morrendo de vontade para 
namorar com você, te beijar, e eventualmente fazer sexo com você, até mesmo se elas não 
inicialmente revelarem isso para você??” 
 
Você ABORDARIA MULHERES MAIS CONFIANTEMENTE. 
 
Você SE EXPRESSARIA MAIS DIRETO AO PONTO. 
 
Você SERIA TOTALMENTE HONESTO COM SUAS INTENÇÕES. 
 
Você NUNCA ANTECIPARIA REJEIÇÃO. 
 
Você IGNORARIA CRÍTICAS SUBJETIVAS. 
 
Você EXIBIRIA COMPORTAMENTO MODE ONE. 
 
Não HESITE. 
 
TOME AÇÃO. 
 
CONSTRUA SUA AUTO-CONFIANÇA. 
 
Mode One querida ... Faça acontecer!! 
 
Essa foi a sua primeira leitura desse livro?? 
 



LEIA-O NOVAMENTE. 
 
LEIA ESSE LIVRO DE NOVO, e DE NOVO, e DE NOVO, e DE NOVO ATÉ QUE COMPORTAMENTO 
MODE ONE TORNE-SE NATURAL PARA VOCÊ. 
 
EU SINCERAMENTE AGRADEÇO POR COMPRAR ESSE LIVRO. VOCÊS NÃO IRÃO SE 
ARRENPENDER. 
 ----------------------------------------------------------------- 
 
Galera essa é a tradução, mas eu recomendo que você comprem o livro pra incentivar a 
leitura. Além do que, com o livro você se sente muito mais compelido a praticar. Só 
comprando pra saber =). 
 
Abraço! 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 


