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INTRODUÇÃO:
Durante anos muitos homens vem sendo submissos as mulheres
entre outras pessoas, se caso você não entende já deve ter ouvido
falar por ai que você é muito bonzinho, é um cara legal demais, ou
até mesmo o pior “Vamos ser apenas amigos” zua familiar?
Pois bem, esse livro que vou apresentar agora é praticamente
uma reflexão própria, mas acredito que muitas pessoas passam
por isso na vida.
Meu nome é Luciano e com esse EBOOK espero que lhe dê para
refletir um pouco mais em sua vida e em sua ATITUDE, para então
começarem a ter mais sucesso com suas paqueras.
Então boa leitura.
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VOCE É MUITO BONZINHO:
Quem já não ouviu a famosa frase, “ você é muito bonzinho” ou
um “cara legal”?.
Muitos não é mesmo, saiba que praticamente homens bonzinhos
só se ferram, como por exemplo, são submissos demais, deixam
as pessoas pisarem em cima e se aproveitarem pois talvez até por
ser por timidez eles tem medo, crenças ou até mesmo
dificuldades em dizer um não.
Já vi por ai que uma pesquisa diz 99% dos homens bonzinhos só se
ferram e eu não discordo disso, pois muitos anos senti isso na pele
e creio que muitas pessoas também passam.
Ai vem uma pergunta que deve se passar na cabeça de muitos,
“Afinal se eu começar a ser um cara mau vou me dar bem?”
Não exatamente, deixar de ser bonzinho não quer dizer que você
precisa ser mau, ou até mesmo deixar de ser legal fazendo os
favores para outras pessoas, deixar de ser submisso, apenas
comece ter opiniões próprias, saber se expor quando preciso, sem
se preocupar com o que os outros vão pensar, não to dizendo
para arrumar uma discussão e sim defender seu ponto de vista,
não deixar as pessoas se aproveitarem de você te fazendo de
capacho, como eu disse não tem problema ajudar ou fazer favores
para os outros e sim fazer isso toda hora fazendo com que eles se
acomodem e comecem se aproveitarem de você aprenda dizer
não quando preciso mas não seja mau educado, afinal você quer
ser visto como um homem e começar a ser mais respeitado não é
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mesmo e não começar a perder amizades pense bem em suas
ATITUDES.
VAMOS SER APENAS AMIGOS
DICAS PARA ZONA DE AMIZADE

Um dos maiores problemas que fazem com o que muitos homens
entrem na tão famosa zona de amizade ou FZ Friendzone é
simplesmente pelo fato dele ser bonzinho demais ou diga
SUBMISSO.
Exemplo disso, você começou a gostar de uma garota, daí começa
a tratá-la como uma Deusa, fazendo de tudo para ela, sendo legal,
sempre concordando com tudo que ela fala, comprando
presentes, fazendo favores, nunca se expondo, ouvindo e dando
conselhos para ela, praticamente ficando aos pés dela, fazendo
isso você ainda tem esperança que um dia ela vai te ver como um
cara legal que você é e vai te dar uma chance, ERRADO.
Aliás, ouvindo ela e dando conselho você vai até ser considerado
um amigo GAY para ela, e isso creio que você não quer não é
mesmo.
Por isso lhe dou algumas dicas, pare de ser um capacho, fazendo
favores para ela toda hora, dependendo dela para ser feliz,
demonstrando isso alem de submisso vai parecer carente do qual
vai piorar ainda mais a sua situação.
Comece a usar a escassez para que ela comece sentir sua falta,
mas não abuse para que ela não te esqueça.

5

Se for comprar algum presente, recomendo que seja em alguma
data especial ou em alguma situação não toda hora, e como eu
disse no capitulo anterior, não tem problema fazer os favores e
sim não deixar ela se acomodar, saiba dizer não as vezes, e tenha
opinião própria, sei que é difícil pois é diferente deixar de ser
submisso com uma pessoa ou amigos comparado com uma
menina que gostamos mas acredito que começando fazer isso
mesmo sendo devagar já fará uma grande diferença, e ela
começará te olhar com outros olhos.
Não fique o tempo todo com ela isso fará que ela fique sufocada,
por isso tenha amigos, e saia para se divertir, e quando estiver
com ela faça com que ela se sinta bem ao seu lado, mas sem
demonstrar submissão, não tenha medo de falar o que quer
achando que ela vai achar ruim, e aproveite para paquerá-la
usando contato físico entre outras dicas que apresento em meu
site www.sejasedutor.com.br.
PS: NÃO SE DECLARE AO MENOS QUE TENHA CERTEZA QUE ELA
ESTEJA AFIM CASO CONTRÁRIO CAUSARÁ REPULSÃO.
A questão é não apresente ATITUDE de amigo se você realmente
estiver afim dela, mas vai devagar para ela se acostumar com o
novo você.
Sem contar que sendo bonzinho demais a explicação mais lógica é
que você não criará atração na parte da garota pois ela está te
vendo como um amigo não como um homem de verdade, fica a
dica.
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EVITE PERDIR PERMISSÃO
Um erro muito grande que demonstra SUBMISSÃO para as
mulheres é você pedir permissão ou algo do tipo, isso demonstra
submissão, pois estará dando poder e controle para ela sobre
você e muitas vezes elas se aproveitam.
Um exemplo disso que vemos no dia-a-dia é em bares e baladas,
muitos homens chegam praticamente da mesma forma em suas
abordagens perguntando se ele pode oferecer uma bebida é um
exemplo mais comum, o ruim disso é que praticamente se ela
aceitar seria como se fosse um paga lanche você é legal com ela
oferecendo uma bebida às vezes até cara ou um lanche para que
no final ela te der um fora para ficar com as amigas ou com um
outro cara.
Outros exemplos é perguntar se pode beijar a menina, aliás, beijo
não se pede se ganha você tem que criar um clima e souber o
momento certo para beijá-la dicas como saber reconhecer sinais
de interesse de uma mulher que tenho em meu site ou até
mesmo em meus videos do youtube pode explicar isso melhor.
Mais um exemplo seria você perguntar se pode sentar ao lado
dela, por isso eu falo e repito evite pedir permissão mais seja
coerente e tenha bom senso.
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NÃO TENHA MEDO DE SER VOCÊ MESMO
Por muitos anos crescemos com certas crenças limitantes,
paradigma social, ou até mesmo nossa criação.
Por isso muitos de nós acabamos ficando tímidos com certas
crenças que nos impedem de nos expor e até ter medo das
pessoas e o que ela vai achar da gente.
Isso acaba até de uma forma nos deixando submissos, mas de
uma forma inconsciente, sem que a gente perceba.
Se você tem medo de comprar uma roupa, um corte de cabelo,
um estilo de música, ou qualquer outra coisa que goste de fazer
para você mesmo com medo do que as pessoas vão pensar ou
criticar você está sendo submisso, cara seja você mesmo.
Isso além de melhorar sua autoestima as pessoas vão te olhar com
outros olhos, e não ligue se algumas delas te criticarem, aliás,
cada um é cada um, você não precisa da opinião dos outros para
ser feliz, enquanto as critica, aprenda lidar com elas, algumas até
servem para nos ajudar enquanto outra para nos deixarem para
baixo, que seria a construtiva e a destrutiva recomendo que ouça
a construtiva e guarde apenas o que é relevante para você
enquanto a destrutiva simplesmente ignore, se você ligar e
começar a bater boca sem ter motivo a coisa vai ficar feia,
somente se exponha se realmente for necessário.
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NÃO SEJA SUBMISSO DURANTE UMA RELAÇÃO
Quando começamos a namorar, parece que está tudo certo e que
mais nada vai estragar isso.
“ERRADO”
Não é porque começamos a namorar, devemos nos acomodar se
muitas vezes por medo de não perder a namorada acabamos
sendo submissos, fazendo o que ela quer para não perdê-la.
É praticamente a mesma forma da zona de amizade, se você
acaba se acomodando na relação e faz de tudo para não perder
sua namorada, acaba sendo submisso e muitas vezes até meloso e
carente e isso entre outras situação pode até fazer com que as
mulheres te larguem ou arrumem um amante, pois não sentem
mais atração por você e sim te tratam como um capacho.
A questão é ter equilíbrio e entrar em um acordo quando
começaram a namorar para que um não pense que o outro manda
mais, para não arrumar discussão, sem contar que quem tem que
ser quem manda seria o homem para demonstrar ser um macho
alpha, mas, com cuidado para não parecer arrogante e vulgar.
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