
DE VALOR
4 PASSOS PARA

A L E X A N D R E  C H O L L E T

EM APLICATIVOS

CONHECER UM HOMEM



Seguindo esses 4 passos você vai
conhecer e marcar um encontro com
um homem exatamente do jeito que
você deseja usando apenas o seu
celular e um aplicativo como o tinder,
happn, badoo ou até instagram e
facebook.sdasdw

Sei que você pode estar achando isso
bom demais pra ser verdade, mas não
se preocupe, pois já trabalho com
relacionamentos há mais de 10 anos e
já ajudei mais de 20 mil pessoas a
terem um relacionamento do jeito que
sempre sonharam.

E AGORA CHEGOU A
HORA DE TE AJUDAR.



Eu sou consultor de
relacionamentos e
trabalho na área desde
2009, quando lancei
meus dois primeiros
blogs: um para o público
masculino – que foi
extinto –   e o Cérebro
Masculino,

que ainda está no ar e recebe centenas
de milhares de visitas todos os meses –
com foco no público feminino.

QUEM É ALEXANDRE
CHOLLET?

ALEXANDRE CHOLLET
2km de distância

Em 2011 passei a dar mais ênfase aos
homens, lançando diversos
treinamentos online e conquistando
mais de 10 mil alunos, dezenas de
milhares de seguidores no youtube e
mais de 88.500 homens cadastrados
na lista vip.



Além disso, dei diversas palestras online
e presenciais, consultorias e aulas para
dezenas de milhares de homens que
buscavam sucesso nos relacionamentos
e também uma vida completa em todos
os 3 pilares da vida que, na minha
opinião, são relacionamentos, lado
exterior e mentalidade.

Quando comecei a trabalhar com
homens, os coaches só ensinavam
joguinhos.  
 
Como sempre fui contra isso, comecei
uma batalha gigantesca contra os
grandes nomes.
 
Mas em 2017 senti que a minha missão
com os homens estava cumprida.



Além de ter transformado milhares de
meninos em homens de verdade e
conquistado uma legião de fãs, percebi
que os coaches que ensinavam joguinhos
agora ensinavam mentalidade, seguindo
o meu exemplo.

No entanto, quando o assunto é
relacionamentos para mulheres, tudo é
muito escasso. Existe muita informação
incorreta e pessoas mal preparadas e
intencionadas ensinando coisas erradas
para as mulheres.

Pessoas que falam apenas o que as
mulheres querem ouvir, mas não a
realidade, que nem sempre é bonita.

ENSINAM JOGOS, MENTIRAS, TRAIÇÃO E
FRASES MÁGICAS APENAS COM A

INTENÇÃO DE GANHAR SEGUIDORES E
DINHEIRO, MAS NÃO DE AJUDAR DE

VERDADE.



Quando vi isso, me senti indignado por
ver tantas mulheres sendo mal
orientadas, resolvi largar tudo e
recomeçar do zero.

Bem, não literalmente do zero, pois o
blog Cérebro Masculino continuava
tendo mais de 100 mil visitas mensais,
mas lembrei o que fez criar o blog lá em
2009 e entendi que essa era a minha
missão de vida:

Ensinar mulheres como os homens
funcionam, o que pensam, como agem, o
que gostam e o que não gostam.
Também as táticas e mentiras usam para
enganar mulheres.

Então encerrei meus treinamentos, blog
e canal no youtube para homens e mudei
o foco totalmente para o público
feminino.

E ACIMA DE TUDO, A TEREM AMOR
PRÓPRIO E NÃO ACEITAREM MENOS

DO QUE MERECEM.



Não foi fácil, pois era o meu trabalho de 8
anos e minha fonte de renda.
 
Mas o chamado para mudar os
relacionamentos para as mulheres era
maior.

Desde então, com todo o conhecimento
que adquiri nos últimos anos com
dezenas de milhares de homens, além de
muito estudo e prática, eu revelo tudo
sobre o funcionamento da cabeça do
sexo masculino.

Atualmente, além do blog, tenho um
canal no YouTube com algumas centenas
de milhares de inscritas, uma no
facebook e o meu Instagram também
com mais de 200 mil seguidoras, tudo 
voltado para ajudar as mulheres a
compreenderem melhor os homens e
terem os relacionamentos dos sonhos.



Sou conhecido pelo meu estilo único de
falar a verdade na cara, direto e reto. Não
digo o que a pessoa quer ouvir para
enganá-la como algumas pessoas fazem,
mas conto o que ela precisa ouvir.

Falo o que realmente vai ajudá-la a ser
feliz no relacionamento e como um ser
humano.

E não precisa se preocupar que não vou
te ensinar coisas complicadas. São
simples passos que você pode aplicar da
sua casa ou de qualquer lugar ainda hoje.

Basta seguir os 4 passos e vai ter um
encontro com um cara do jeito que você
deseja.

ENTÃO VAMOS AO QUE
INTERESSA.



Não há como negar que a tecnologia
afeta a vida de todos. 
 
O mundo mudou e também o modo de
conhecer novas pessoas, paquerar e
manter relacionamentos.
 
Isso é algo bom e ruim.
 
O lado bom é que as distâncias
diminuíram, a comunicação se tornou
mais fácil e rápida e é muito mais simples
conhecer pessoas.
 
Hoje, através de aplicativos, você pode
conhecer um homem legal, mesmo
estando de pijama, descabelada, jogada
no sofá, comendo brigadeiro e assistindo
um episódio da sua série favorita no
netflix.

INTRODUÇÃO



Antigamente você teria que encontrar
um programa legal, convencer suas
amigas a irem até lá, arrumar o cabelo
(isso quando não vai ao salão), muitas
vezes comprar roupas novas (ou
emprestar das amigas), chamar táxi e
torcer para a festa ser legal.
 
Bem mais simples hoje, hein?
 
Também tem mais opções e pode
conhecer muito mais homens sem
precisar sair com eles.
 
O lado ruim é que as pessoas têm
esquecido dos relacionamentos reais e
focam muito nos virtuais. 
 
Quantas vezes você vê vários amigos ou
até casais juntos e cada um no seu
smartphone enquanto ignora o outro?



Fora as reclamações se a outra pessoa
demora para responder, se uma
"vagabunda" curtiu a foto dele e por aí
vai.
 
Então você precisa saber como utilizar a
tecnologia para o bem e para a sua sorte,
aqui estou eu kkk.
 
Veja, o principal objetivo de aplicativos de
paquera é conhecer alguém compatível
com você e marcar um encontro para
conhecê-lo melhor.
 
Esqueça aquilo de ficar o dia todo
trocando mensagens, conversando e
falando sem parar.
 
Use aplicativos para conhecer pessoas,
marcar encontros e manter uma
comunicação leve.
 
Para te ajudar como fazer isso, vou te
ensinar 4 passos. Vamos lá!
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1 - PERFIL
ATRAENTE



O primeiro passo para conhecer um
homem online é construir um perfil
atraente, afinal, ele é a primeira coisa
que vemos. 
 
É através dele que você tem a chance de
falar um pouco mais sobre você, mostrar
um pouco de quem você é e, se for bem
feito, atrair homens do jeito que você
deseja e até evitar caras que só buscam
sexo ou que não são do seu tipo.Sem um
perfil atrativo, você não terá
combinações ou matches e nem
respostas.
 
Como consequência disso, não vai
conhecer ninguém. 
 
O seu perfil é a primeira impressão, o seu
currículo no mundo da paquera. 
 
Só depois que você e um cara dão match
(ou qualquer outro nome que o app use)
é que podem conversar.



Se um dos dois não gostar do perfil do
outro, já era.
 
Não importa o quanto você seja legal,
especial e diferente se não vai poder nem
conversar com ele. 
 
Nesses aplicativos não tem como enviar
mensagem antes de ambos curtirem o
perfil do outro.

ENTÃO, VAMOS
CONSTRUIR UM PERFIL

LEGAL?



UM PERFIL SE DIVIDE EM
DUAS PARTES: FOTOS E

DESCRIÇÃO.
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As fotos, principalmente a primeira, é o
que vemos de cara.
 
Se as fotos forem legais, depois você lê a
descrição.  
 
Se não gostar das fotos, acaba nem
lendo nada.
 
Então dê uma atenção especial a elas.
 
Pensa comigo: você está no tinder (ou
qualquer outro app ou site de paquera)
vendo dezenas de perfis. 
 
Tem gente de todo tipo e para todos os
gostos.  Você vai passando, passando,
passando, até que aparece um com fotos
legais. 
 
Aí você clica no botão para ler o que ele
escreveu.



Você não vai ver um cara com 6 fotos
horríveis e pensar: “Poxa, que fotos
horríveis. 
 
Mas ele pode ser legal, deixa eu ler a
descrição aqui pra ver”.
 
Você vai meter logo o dedo no X e ver o
próximo.  
 
Os homens também fazem o mesmo.
 
Então, o primeiro passo é ter fotos legais,
que mostrem quem você é, seus hobbies,
sua vida, que você possui uma vida social
legal.
 
Varie as fotos, não tire todas do mesmo
ângulo e no mesmo local. 
 
Mostre um pouco da sua vida.



DEPOIS DE RESOLVER AS
FOTOS, VAMOS À

DESCRIÇÃO.

A descrição deve transmitir um pouco
sobre você e a sua personalidade. 
 
Diga as coisas que você gosta, o que
procura, seja divertida.
 
Evite textões ou mensagens como: 
 
"Se você quiser só sexo, aperte X."
 
POR FAVOR não fale de política ou de
polêmicas. 
 
A não ser que seja uma ativista ou não
consiga se relacionar com quem pensa
diferente de você, não faz sentido colocar
nada disso.



E outra dica simples, mas extremamente
importante: DEIXE O SEU PERFIL do
instagram ABERTO!
 
Esqueça isso de perfil oculto ou privado.
 
Muitas vezes uma mulher curte umas 3
ou 4 fotos do cara (e sim, ele percebe
interesse), mas quando ele vai conferir o
perfil dela, está fechado.
 
Ou então ele vê entre os amigos em
comum ou um comentário em um post e
se interessa para dar uma olhada melhor
no perfil dele.
 
Mas chega lá e não pode ver nada. Muito
dificilmente ele vai solicitar pra seguir só
pra ver o perfil. 
 
Mantenha um perfil legal, interessante,
não compartilhe coisas pessoais demais
e DEIXE-O aberto, afinal, não tem nada a
esconder.



2- INICIAR UMA
CONVERSA



Você construiu um perfil atraente e
conseguiu dar match (quando os dois
curtem um ao outro) com aquele cara
que queria. 
 
O que falta agora? Iniciar a conversa.
 
A maioria das mulheres fica esperando
com que o homem inicie, mas pra que
ficar esperando?  Um homem de alto
valor consegue vários matches e recebe
várias mensagens. 



Fora que se você quiser iniciar um papo
no Instagram ou Facebook, por exemplo,
não existe match.
 
Você tem que enviar uma mensagem que
realmente chame a atenção para que ele
responda, principalmente se for alguém
conhecido ou popular.
 
A maioria das mulheres começa com um
“oi, tudo bom?” e depois vem com
perguntas do tipo entrevista de emprego:
 
- O que você faz da vida?
- Mora onde?
- Onde estuda?
- O que gosta de fazer?
 
Sim, eu sei que os homens também e
você sabe o quanto isso é chato e o
oposto de atraente.
 
Outras preferem inovar demais e acabam
mais espantando que atraindo.



Uma vez eu ouvi uma frase e é a mais
pura verdade:

“SE VOCÊ FOR FALAR COM ALGUÉM COMO SE
FOSSE UM ESTRANHO, ELE VAI TE TRATAR

COMO UM ESTRANHO.
 

SE VOCÊ FOR CONVERSAR COM ALGUÉM
COMO UM CONHECIDO, ELE VAI TE TRATAR

COMO UM CONHECIDO.”

E isso se aplica também a outras áreas.
Quando eu era mais jovem, passei um
período de final de ano trabalhando na
loja da Osklen no Shopping Recife.
 
Eu tive o prazer de trabalhar com o
vendedor número 1 do Brasil de toda a
rede. 
 
O cara vendia tanto, mas tanto, que nem
colocava o nome para atender clientes
novos.



Ficava atrás do balcão conversando e
quase metade das pessoas que
chegavam na loja já o procuravam. E qual
era o segredo dele? 
 
Tratar as pessoas como se ele as
conhecesse. 
 
Quando, raramente, ia atender a um
cliente novo, ele chegava e falava: “e aí?”.
 
Você não fala “e aí” para um estranho ou
para um cliente. 
 
Você fala “e aí” para um amigo.
 
Como falava como um amigo, os clientes
o tratavam como se fosse um.
 
E ele vendia muito, mas muito mesmo.
 
Associado a isso, o que eu recomendo é
que você fale de algo que viu no perfil
dele. 



Comente algo que gostou ou achou legal.
 
Isso mostra que você prestou a atenção
e se interessou.

GARANTO QUE SÓ SEGUINDO
ESSAS DUAS DICAS, VAI SER

MELHOR QUE 99% DAS
OUTRAS MULHERES POR AÍ.



3- MANTER
UMA CONVERSA
INTERESSANTE



Como eu já falei antes, a ideia de usar
aplicativos de paquera não é ficar
batendo papo por horas e horas.
 
Esse é o maior erro que as pessoas
cometem. 
 
Falam tanto pelo smartphone que
quando se encontram não têm o que
conversar.
 
Fora que é criada uma falsa intimidade. 
 
O que é isso?
 
É quando vocês conversam tanto que
aparentam se conhecerem há anos, mas
quando se encontram pessoalmente
ficam travados e tímidos, afinal é o
primeiro encontro e já falaram de tudo.

ENTÃO MANTENHA A
CONVERSA CURTA, NÃO SE

ALONGUE DEMAIS.



Outra dica que posso dar é para falar de
temas que os dois concordem.
 
Se você é a favor de um partido político e
ele de outro, não discutam política.
 
Se ele torce para o São Paulo e você para
o Palmeiras, evite discussões sérias sobre
futebol.
 
Exceto se for para zoar que o time dele
perdeu e ele levar isso na brincadeira –
porque você sabe que tem homens que
levam o futebol extremamente a sério e
perdem até amizades por causa disso.
 
Então só fale do tema se ele encarar na
brincadeira.
 
Religião também não é recomendável
discutir por texto.
 
E nenhum outro assunto sério. A ideia
principal de conversar por mensagens é
manter tudo bem leve e divertido.



Mantenha tudo leve e divertido e gere
só emoções positivas.
 
A ideia é que ele pense em coisas boas
quando lembra de você.
 
Quando ele olhar que tem mensagem
sua, ele deve ficar empolgado para lê-la,
pois sabe que será algo divertido.

ESSA É OUTRA DICA, POR
SINAL.



4- MARCANDO
O ENCONTRO



Se você aplicar tudo que ensinei neste e-
book, ou seja, tiver um perfil com fotos e
descrição atraente, iniciar a conversa do
modo correto e manter o papo leve e
divertido, é bem provável que ele te
chame para sair.
 
Além de ser algo que geralmente os
homens fazem, você vai ser diferente
das demais e ele vai querer te conhecer
pessoalmente.
 
Mas isso não significa que você não
possa induzi-lo a te convidar ou você
mesma chamá-lo para sair.
 
E por que não?
 
Caso você seja uma mulher de atitude,
pode simplesmente convidá-lo.
 
Algo bem direto como “sábado à noite
vou para o barzinho X com o pessoal,
você deveria ir” ou então “a gente podia
comer uma pizza amanhã à noite”.



Se você estiver preocupada com o que
ele vai pensar ou se vai te considerar
atirada, eu tenho uma coisa para te
dizer.

SE VOCÊ TIVER QUE DEIXAR
DE SER VOCÊ MESMA PARA
ATRAIR ALGUÉM, ELE NÃO

VALE A PENA.

Se você for uma mulher de atitude e
quiser convidá-lo, convide-o! Se ele
achar isso ruim, então não era o cara
certo para você.
 
Ele nunca iria te aceitar do jeito que é e
quem não nos aceita do nosso modo
deve ir pra pqp.
 
Não mude por ninguém, não deixe de ser
quem você é por ninguém.



Se você for mais tímida e não quiser fazer
o convite diretamente, você pode induzir
que ele faça isso.
 
Mande algo como: “Nossa, abriu um
restaurante japonês aqui perto e eu tô
louca pra ir, mas ainda não achei
companhia”.
 
Se ele não te convidar depois dessa, ele
realmente não tem interesse.

GOSTOU?
 

QUER UM CONTEÚDO
AVANÇADO SOBRE ISSO?



FAÇA PARTE DAS 2% QUE
SE DESTACAM



É esse o tempo que o seu perfil tem pra
chamar a atenção de um homem de
valor e fazê-lo se interessar por você.
 
Segundo pesquisas, nos dias atuais, uma
pessoa comum gasta 1,5 segundo pra
decidir se presta atenção no que está
vendo ou segue adiante.
 
Nesse tempo, você acha que um perfil
mais ou menos vai ter algum efeito sob
os melhores homens, que têm várias
mulheres correndo atrás?

1,5 SEGUNDO...

PROVAVELMENTE NÃO.



Você precisa ter um perfil sensacional,
extremamente atraente para que um
homem de valor tenha tempo pra se
interessar.
 
Precisa ter a combinação perfeita de
fotos que mostre que você é uma mulher
interessante, divertida, sexy e de
valor, que faça com que ele leia a
descrição.
 
E uma descrição curta e objetiva que
complemente as fotos e ainda segmente
o tipo de homem que vai te dar match.
 
E é por isso que apenas 2% das
mulheres conseguem a atenção dos
melhores homens.
 



VOCÊ PODE FAZER PARTE
DESSES 2% COM UM
DESCONTO DE 60%

 
APENAS ESSA SEMANA

VOCÊ TEM UM
DESCONTO DE 60% NO
TREINAMENTO PERFIL

ATRAENTE.

CLIQUE AQUI PARA
SABER MAIS

https://treinamentos.alexandrechollet.com.br/PA-Ebook


AQUI ESTÁ TUDO QUE VOCÊ
TERÁ ACESSO AO SE JUNTAR À
TURMA DO PERFIL ATRAENTE:

-  APRENDA QUE FOTOS COLOCAR PARA SE
DESTACAR DAS DEMAIS MULHERES.
 
-  COMO DEIXAR O SEU INSTAGRAM IRRESISTÍVEL
PARA AQUELE CARA QUE VOCÊ DESEJA.
 
-  QUE TIPO DE DESCRIÇÃO COLOCAR PARA
MOSTRAR QUE VOCÊ É UMA MULHER DE VALOR
 
-  COMO ATRAIR HOMENS DE VALOR E ESPANTAR
EMBUSTES.
 
-  COMO IDENTIFICAR UM HOMEM DE VALOR EM
APLICATIVOS APENAS OLHANDO O PERFIL.



E PRA MELHORAR, ESTOU
INCLUINDO UM BÔNUS EXTRA SÓ

ESSA SEMANA QUE ENSINA:

CLIQUE AQUI PARA
SABER MAIS

AS MELHORES MENSAGENS
PARA INICIAR UMA CONVERSA.

O VALOR É EXTREMAMENTE
RIDÍCULO E NÃO PAGA NEM UMA

PROMOÇÃO DE FAST FOOD.
 

ENTÃO CLIQUE NO BOTÃO ABAIXO
E SAIBA TUDO SOBRE O

TREINAMENTO.

https://treinamentos.alexandrechollet.com.br/PA-Ebook

