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Propósitos e objetivos ao iniciar uma
conversa com mulheres
desconhecidas

Quando um homem pretende iniciar uma conversa
com uma mulher que ele deseja conhecer alguns
objetivos devem estar claros na mente do sedutor.
O primeiro deles é ser capaz de criar interesse no
assunto que está sendo proposto como tema da
conversa para então canalizar esse interesse para si
e não apenas para o tema. O segundo é ser capaz de
manter o diálogo de maneira interessante de
maneira que a mulher ou o grupo fique entretidos
na conversa como um todo evitando a falta de
interesse após o assunto “morrer”. Isso facilita
também a criação de outros tópicos de conversação
e contribuição de assuntos por parte das outras
pessoa envolvidas no diálogo.
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Maneiras de iniciar uma conversa
Existem diversas maneiras de iniciar uma conversa
com uma mulher, e a aplicação delas podem variar
de acordo com o ambiente social em que a pessoa
se encontra. Isso não necessariamente é uma regra
rígida, mas noções de bom senso são importantes
para que você saiba que tipo de abridor de conversa
funciona melhor e em que tipo de ambiente.
Vamos às formas de iniciar uma conversa.
Pergunta de Opinião:
Abrir uma conversa com pergunta de opinião é de
grande eficácia principalmente quando se objetiva
um diálogo com fácil criação de interesse no
assunto por parte de um grupo ou mulher. A
pergunta de opinião consiste em como o nome diz,
fazer uma pergunta de opinião para logo em
sequência contar uma história que justificará o
porquê de ter feito a pergunta e criará interesse na
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pessoa que está ouvindo a história. É uma excelente
maneira de iniciar uma conversa.
História da namorada ciumenta.
Exemplo:
Você: Você namoraria um cara que ainda é amigo
da ex-namorada?
Ela: Bla, bla, bla.
Você: Eu estou perguntando isso, porque a atual
namorada desse meu amigo o Carlos achou uma
caia de fotos cheia de fotos dele com a ex, e a
mulher simplesmente surtou e ameaçou de capar
ele enquanto ele estivesse dormindo.
Ela: Bla, bla, bla.
Comentário Engraçado:
O comentário engraçado se vale de uma estratégia
do humor de misturar sarcasmo com diversão, isso
cria um aspecto desafiador e engraçado e que
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costuma ser bem funcional no momento de abrir
uma conversa.
Exemplos:
1. Você: Não entendo.
Ela: O que?
Você: Eu estou parado aqui há 5 minutos e você
ainda não falou comigo. OK, eu sou menos tímido,
prazer meu nome é “fulano”.
2. Você: Ei! Você é boa em receber elogios das
pessoas?
Ela: Sim.
Você: Eu também. Você primeiro!
Elogio Sincero:
Uma das melhores formas de iniciar uma conversa,
pois se vale do fato de que uma pessoa gosta de ter
o ego amaciado. No entanto, esse tipo de elogio
busca evitar enaltecer qualidades como beleza
física, cor dos olhos, seios, ou qualquer atributo
físico por si só. Isso porque uma mulher bonita está
acostumada a receber elogio sobre sua beleza
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constantemente, logo não será novidade elogiar
esses atributos. Por esse motivo o elogio sincero
será

sempre

buscando

elogiar

qualidades

relacionadas a algo pelo qual a mulher se esforçou,
como estilo, um penteado diferente, etc.
Exemplo:
Você: Nossa eu adorei esse seu estilo. É diferente
da maioria das garotas daqui. Você tem bom gosto
Ela: Obrigada! O seu também é bem legal.
Você: A propósito meu nome é fulano.
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Como deixar uma mulher atraída por
você
Para atrair uma mulher de maneira eficiente você
deve primeiro entender como funciona à atração.
Atração é nada mais do que investimento, tudo
aquilo que desejamos nós tendemos a investir
tempo para conseguir. Ao querer comprar uma casa
geralmente vamos usar nosso tempo para trabalhar
e conseguir mais dinheiro, e isso tornará aquele
bem mais importante para nós. Sabendo disso,
atração é o mesmo que investir em algo.
O investimento
Para facilitar o entendimento, imagine que durante
os próximos 20 anos você trabalhou para comprar a
casa perfeita, esta casa possui tudo que uma
moradia incrível poderia possuir: banheiros
espaçosos, hidromassagem, quintal com jardim,
piscina, espaço para entretimento, etc.
Então após vinte anos de trabalho árduo você
comprou está casa, mas por coincidência no mesmo
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dia em que você adquiriu este bem você ganhou em
um sorteio que havia se inscrito semanas antes,
uma casa exatamente igual a que comprou após
anos de trabalho, as duas casas se encontram na
mesma condição, e você tem que vender uma das
duas, qual delas você venderia?
Tenho certeza que optaria por vender a que ganhou
no sorteio, pelo fato de que investiu na casa pela
qual trabalhou 20 anos seguidos, mesmo ambas
sendo exatamente iguais, o valor afetivo gerado
pelo investimento é maior pela qual você trabalhou.
Assim, para gerar atração em uma mulher você
deve ser capaz de fazer com que ela invista em
você. Interessante não é mesmo, mas como fazer
isso? É o que você vai entender agora.
Como fazer uma mulher investir em você
Agora vamos entender como fazer uma mulher
investir em você, para isso temos que compreender
a dinâmica da: Recompensa/Reforço/Punição, um
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conceito muito usado na psicologia
comportamental.
Recompensa/Reforço/Punição
Para criar o desejo de investir é importante que se
entenda como recompensar, reforçar e punir e
paralelamente a isso saber que as recompensas
aumentam de acordo com o grau de investimento
feito pela outra pessoa, criando assim um sistema
gradativo e eficiente, que é muito útil para criar
uma atmosfera natural para sedução.
Vamos ao sistema.
Parar gerar a vontade de recompensa nós
necessitamos de uma isca, isso é o que será usado
para recompensar, reforçar ou punir. Vamos
exemplificar para ficar mais fácil.
Você: Você sabe cozinhar (isca).
Ela: Sei sim. Faço uma macarronada que é
excelente.
Você: Nossa! Hoje em dia está cada vez mais raro
mulheres que sabem cozinhar, isso é algo muito
positivo, você deve ser bem inteligente, parabéns.
(Recompensa).
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Este sistema é utilizado de forma a aumentar cada
vez mais as recompensas, no decorrer da interação
social conforme a mulher for dando respostas
positivas às recompensas vão aumentando, assim
como a complexidade das iscas, e você também irá
começar a dar recompensas físicas como abraços,
beijos na bochecha, até ir esquentando o clima para
boca, etc. Mas isto é assunto para outro guia.
A questão da punição
Bom, faltou abordar o funcionamento da punição.
Obviamente nem sempre a mulher vai aceitar suas
iscas, e como estamos trabalhando usando o
conceito de reforço, ou seja, se ela age de acordo
com o que você deseja você recompensa para criar
um reforço positivo no comportamento desejado,
mas se ela se recusar, você deve punir para que o
reforço seja negativo e o comportamento ruim não
venha a se repetir no futuro.
Por isso, em casos da mulher não responder a isca
você deve demonstrar desinteresse, até que durante
a conversa surja outra oportunidade para jogar
outra isca, essa punição criará uma tendência

11

comportamental dela evitar repetir o
comportamento passível da punição no futuro.
Exemplos de punição:
1. Perder o foco da conversa como se estivesse
entediado.
2. Olhar para o celular como se ela tivesse dito
algo sem graça
3. Dizer algo do tipo: “Têm certeza que não
sabe mesmo nada de interessante sobre
você, eu achava que você era divertida”.
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Boa Sorte

Este guia termina aqui, mas não sua missão. O que
foi escrito aqui foi uma lição sobre as bases de se
criar atração em uma conversa com uma mulher, e
também para servir de ajuda para que você possa
cumprir seus objetivos e de maneira mais imediata
a missão 2. Espero que esteja comprometido com
seu desenvolvimento da mesma maneira que me
comprometi em te ajudar a evoluir. Boa sorte, nós
vemos em breve.
Um abraço,
Ares Bruno.
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