
QUALQUER HOMEM

5 MENSAGENS

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

PERDER O INTERESSE

QUE FAZEM



É uma honra tê-la aqui.
 
Em primeiro lugar, eu gostaria de te
agradecer pela oportunidade que você
me deu de te ajudar a não cometer
mais erros nas suas conversas com
aquele homem especial.
 
Neste E-book vou te mostrar os 5
maiores erros que as mulheres
cometem nas mensagens que enviam.
 
 
 
 
 
Uma vez que você souber deles, vai
finalmente entender por que as suas
conversas esfriam, porque ele demora
a te responder, te deixa no vácuo,
perde o interesse por você e os seus
relacionamentos nunca vão para
frente.

E SÃO JUSTAMENTE ESSES ERROS
QUE FAZEM OS HOMENS PERDER O

INTERESSE OU SE AFASTAREM



Ao final deste E-book eu te garanto
que você vai conseguir identificar onde
esteve errando e o que precisa evitar
para não enviar mais as mensagens
que acabam com a atração.
 
Saber esses erros é uma grande
oportunidade de te fazer se destacar e
se diferenciar das outras mulheres.
 
 
 
 
O que eu vou te ensinar não é nenhum
conteúdo decoreba que já podem ter
te ensinado por aí e nem você vai
precisar agir como um robô sempre
tendo que falar ou agir apenas de uma
forma.

MAS NÃO SE PREOCUPE.



Caso você não me conheça ou saiba
apenas um pouco de mim, prazer, meu
nome é Alexandre Chollet.
 
Sou consultor de relacionamentos
desde 2009 e estou há mais de 10
anos neste ramo.
 
Sou o consultor com maior experiência
que existe no país.

QUEM É ALEXANDRE
CHOLLET?



Durante os 8 primeiros anos, trabalhei
exclusivamente com o público masculino
e cheguei a ter mais de 11 mil alunos.
 
Por acreditar que há muito conteúdo
para mulheres sendo ensinado de
maneira incorreta por aí, resolvi que
teria como missão ensinar
relacionamentos maduros, saudáveis e
duradouros para mulheres.
 

Sem joguinhos ou manipulações.
 
E nos últimos três anos venho
trabalhando com o público feminino e
usando toda a minha experiência para
ajudar as mulheres a conseguirem o
relacionamento que tanto sonham.
 
Já são mais de 22 mil alunas e centenas
de milhares de seguidoras no Youtube e
Instagram.



Durante o período que passei ensinando
homens, eles me contavam tudo.Seus
segredos, desejos, o que gostavam e o
que não gostavam.
 
O tipo de mulher que atraía e o que
afastava.
 
E nesses 8 anos também analisei
conversas de vários desses meus alunos,
e a partir do que eles me diziam, pude
descobrir os tipos de mensagem que
faziam eles perderem o interesse em
uma mulher, mesmo que gostassem
dela.
 

E são esses tipos que eu quero
compartilhar com você neste E-book.

 
Quero que você saiba para não cometa
os mesmos erros em mensagens que eu
via tantas mulheres fazendo e que
acabam totalmente com a atração de um
homem.



Inclusive, é muito provável que você já
tenha cometido pelo menos um desses
erros.
 
Ah, uma coisa muito importante...
 
Você vai perceber que apesar de o título
do E-book falar em 5 erros, vou te
contar 6.
 
É um presente meu para você.
 
Espero de verdade que você possa
aproveitar todo o conhecimento que eu
vou te passar aqui.

VAMOS LÁ!



ERRO 1
 

ENVIAR MENSAGENS
SEM OBJETIVO



O primeiro erro que muitas mulheres
cometem é enviar mensagens sem um
objetivo claro
 
.Eu tenho certeza de que em algum dia
da sua vida você estava entediada,
jogada no sofá da sua casa e resolveu
escrever para o homem que você estava
interessada:
 
 ESTOU TÃO

ENTEDIADA...

Ou ainda:

O QUE VOCÊ ESTÁ FAZENDO
DE BOM POR AÍ?

Esses são tipos de mensagem sem
objetivo e que você deve evitar.



Toda mensagem deve ter um objetivo,
principalmente quando o assunto é
conquista.

E QUAL OBJETIVO É
ESSE?

As suas mensagens precisam sempre
gerar alguma emoção positiva no
homem que você quer conquistar.
 
Com essas emoções, você pode deixá-lo
curioso, atraído, feliz, ansioso, se
sentindo especial e até mesmo excitado.
 
Uma observação: mensagens que
deixem ele excitado devem ser usadas de
acordo com a fase do relacionamento em
vocês se encontram.
 
Se vocês ainda estão se conhecendo e se
viram poucas vezes, é melhor deixar para
usar essas mensagens quando tiverem
mais intimidade.



E claro: também não estou dizendo para
que você se declare para ele logo no
primeiro ou no segundo encontro, mas
que você precisa fazer com que ele sinta
alguma emoção positiva ao receber uma
mensagem sua.
 
Sabe aquela mensagem que ao ler, você
solta aquele sorriso meio bobo e fica
feliz?

É ISSO QUE AS SUAS MENSAGENS
PRECISAM CAUSAR NELE.



E a melhor forma de fazer isso é gerando
qualquer uma das emoções que eu te
falei.
 
Se você não envia mensagens com
emoções, depois de um tempo a
conversa entre vocês dois vai ficar chata
e entediante.
 
E sempre que ele for ler algo que você
escreveu, não vai ter a mínima vontade
de te responder.
 
Quando você gera emoções boas,
acontece o contrário.
 
Se você mandar uma mensagem, ele já
vai esperar pela próxima.
 
Isso porque ele vai ter a certeza de que
que sempre se sentirá bem ao ler algo
que você escreveu.
 

POR ISSO, NUNCA MANDE
MENSAGENS SEM OBJETIVO. 



ERRO 2
 

NÃO SER GENTIL POR
MENSAGEM.



Muitas mulheres acham que precisam
agir sem gentileza. 
 
Acham que precisam fazer joguinhos,
esnobar ou maltratar o cara, porque
segundo elas, é disso que o homem
gosta.
 
Então elas acabam sendo frias e enviam
mensagens em que se mostram secas e
até mesmo grosseiras.
 
Mas a verdade é que os homens não
gostam de serem tratados assim.
 
Aliás, ninguém gosta.
 
Então você precisa entender que deve
evitar esses tipos de comportamento ao
conversar com um homem por
mensagem.



Não seja grosseira nem fria, porque isso
afasta o homem.
 
Principalmente se esse homem tiver
valor e for concorrido.
 
Ao conhecer um homem cobiçado,
muitas mulheres acreditam que devem
fazer diferente das outras e ignorá-lo,
porque dessa forma vão chamar a
atenção dele.
 
 
 
 
Você precisa entender que homens de
valor possuem altos padrões e não
aceitam esse tipo de comportamento.
 
Quem tem valores e padrões não
continuam uma conversa se são tratados
com desdém.

MAS NÃO SE ENGANE, SE VOCÊ
O IGNORAR, ELE NÃO VAI FALAR.



AO INVÉS DE TENTAR
CHAMAR A ATENÇÃO O

IGNORANDO, DESTAQUE-SE
MOSTRANDO QUE VOCÊ É

UMA MULHER SENSACIONAL
E DIFERENCIADA.

Envie mensagens que causem emoções
boas nele.
 
Talvez, em algum momento da sua vida
você tenha ignorado algum homem e ele
tenha ido atrás...
 
Mas garanto que não era um homem de
alto valor ou então era apenas um
cafajeste que queria te usar.
 

Você quer ter uma relação com um
homem assim?



Seja uma mulher sensacional para ter ao
seu lado um parceiro sensacional.
 
Para ter como seu parceiro um homem
de verdade, que tenha valor e que te
valorize em uma relação, não o maltrate.
 
Quando eu falo em ser gentil por
mensagens, também estou falando que
você precisa ser divertida.
 
Muitas mulheres são sérias demais ao
conversar.
 
Faça do seu papo com ele algo leve, em
que vocês dois se sintam bem e tenham
ótimos momentos conversando.
 
Inclusive, ao gerar boas emoções nele, é
provável que em pouco tempo ele
comece a te priorizar ao invés dos
amigos, porque ele vai ter a certeza de
que vai se sentir bem e feliz com você.



CUIDADO!
 

AO SER GENTIL EVITE SER
GRUDENTA E ENVIAR

MENSAGENS SEM PARAR.



ERRO 3
 

FALAR O DIA
INTEIRO.



Entenda que as suas mensagens servem
para aumentar o interesse dele por você,
para que a partir desse interesse vocês
possam marcar encontros.
 
Caso você seja tenha um nível avançado
em conversar por mensagens, vai enviar
coisas que o deixem pensando em você e
isso vai fazê-los e apaixonar.
 

Sem exagero.
 
Então não fique batendo-papo toda hora,
não prolongue demais as suas conversas.
 
Com isso, não quero dizer que você
precisa ser curta e grossa, mas que você
deve evitar horas de conversa.Outra
coisa muito importante: evite textos
gigantes.
 
Se você costuma enviar textões, com o
tempo, ele vai se cansar e vai passar a ler
só o final da sua mensagem.



Além disso, se ele não te ignorar, vai
demorar para te responder. 
 

E a resposta vai ser bem curta, como
um “ok” ou um �.

 
Então não fique falando o dia inteiro.
 
Outro grande problema de falar com ele
por mensagens durante muito tempo é
que pode causar uma falsa intimidade.
 
Ou seja, vocês conversam o dia inteiro
por mensagem sobre os mais variados
assuntos, falam até mesmo de sexo. 
 
Acabam virando íntimos no mundo
online.
 
Mas quando se encontram, parecem dois
estranhos e ficam sem assunto para
conversar.
 
E pior, com vergonha por terem contato
tantas coisas ao outro.



POR ISSO, DEIXE QUE A
INTIMIDADE SEJA MAIS

BEM TRABALHADA
QUANDO VOCÊS

ESTIVEREM JUNTOS.



ERRO 4
 

FICAR FALANDO
SOZINHA.



Esse é um grande erro que as pessoas
ansiosas cometem.
 

Como acontece?
 
Você manda uma mensagem para um
homem.
 
Ao ver que ele ainda não te respondeu,
você resolve mandar outra mensagem.
 
E depois outra.
 
E depois outra.
 
Até ele te responder.
 
 
 
 
 
Além de fazer com que ele se sinta
sufocado e queira se afastar.

AGIR DESSA FORMA DEMONSTRA
DESESPERO, CARÊNCIA E BAIXA

AUTOESTIMA.



Ele pode estar usando aquele
determinado aplicativo de mensagens de
texto por vários motivos como estar
resolvendo assuntos de família ou
questões do trabalho.
 
E se ele for um homem de valor, ele tem
uma vida que não se resume a ficar
batendo-papo no Whatsapp o dia inteiro.
 
Caso vocês não tenham nada sério ainda,
mesmo se você achar que ele está
conversando com outras mulheres, não
cobre nada.
 
Mande mensagens com emoções para
que ele largue tudo e te responda
imediatamente, não importa com quem
ele esteja falando no aplicativo.
 
E sempre se lembre desta frase: 



“VOCÊ TEM QUE TER
ALGUMA COISA MELHOR

PARA FAZER DO QUE
FICAR ESPERANDO UMA

MENSAGEM DELE.”



ERRO 5
 

FAZER
INTERROGATÓRIOS.



Evite fazer da sua conversa com ele um
interrogatório.
 
Não faça várias perguntas porque isso vai
tornar a sua conversa desagradável.
 
Pense em uma entrevista do Censo.Elas
são cansativas, entediantes e o
entrevistado não vê a hora de responder
a última pergunta.
 
Se você fizer uma série de perguntas, é
assim que ele vai se sentir.
 
Então evite perguntas demais.
 
Existem ótimas maneiras de conversar
com um homem, e fazer várias perguntas
certamente não é uma delas.



ERRO 6
 

FAZER
INTERROGATÓRIOS.



Quando eu falo sobre temas sérios, estou
falando de fazer reclamações, criar
discussões ou fazer cobranças sobre a
relação, como por exemplo, perguntar
quando vocês vão namorar.
 
 
 
 
 
 
As suas mensagens precisam gerar
emoções positivas.
 
Você pode e deve falar sobre assuntos
mais sérios, mas pessoalmente.
 
Deixe para que nas mensagens de texto
vocês sempre tenham ótimos
momentos.

LEMBRE-SE: A SUA CONVERSA
POR MENSAGENS COM ELE

DEVE SER LEVE E PRAZEROSA.



Eu te agradeço muito por ter chegado até
aqui e ter lido todo o conteúdo deste E-
book.
 
Espero de verdade que tudo que eu te
ensinei possa te ajudar a não cometer
mais erros nas suas conversas e que você
possa ver os seus relacionamentos indo
para frente.

NO ENTANTO, VOCÊ PRECISA
SABER DE UMA COISA...



AS MENSAGENS QUE
FAZEM UM HOMEM SE

APAIXONAR



Sim, é muito importante saber os erros
que as mulheres cometem por
mensagens e que afastam os homens, só
que mais importante ainda é saber o que
você deve fazer para que um homem se
apaixone por você.
 

Mas não se preocupe, eu posso te
ajudar.

 
Primeiramente, você precisa entender
como um homem se apaixona.

UM HOMEM SE APAIXONA
QUANDO ESTÁ PENSANDO

EM UMA MULHER.



Tudo começa com o pensamento e se
você tirar proveito disso, vai fazer com
que ele se apaixone por você.
 
Na cabeça dele funciona assim.
 
Quando passa a pensar nela, chega à
conclusão: 
 
“Se eu estou pensando nela, então devo

estar apaixonado”.
 
Como hoje em dia a maior parte das
conversas ocorrem através de texto,
nada melhor do que fazer com que as
suas mensagens o deixem pensando em
você sem parar.
 
Mas se você acha que para fazer isso tem
que decorar dezenas de mensagens, está
enganada.



A maneira mais simples e
rápida de fazer com que as

suas mensagens deixem um
homem apaixonado por você
é aplicando a técnica Coceira

Mental.

ISSO SE CHAMA COCEIRA
MENTAL.

Esta técnica funciona da mesma forma
que as músicas que grudam na cabeça.
 
Sabe aquelas músicas que você escuta e
ficam grudadas na cabeça, que você não
consegue esquecer nem se tentar?



E UMA VEZ QUE VOCÊ USAR A COCEIRA
MENTAL NAS SUAS CONVERSAS, ELE
NÃO VAI CONSEGUIR TE ESQUECER.

 
 

PARA ATIVAR A COCEIRA MENTAL NAS
MENSAGENS QUE VOCÊ ENVIA, PRECISA

SEGUIR 3 PASSOS:

-  ENVIAR MENSAGENS NA MEDIDA CERTA, SEM
EXAGEROS;
 
-  CRIAR UMA MEMÓRIA PARA QUE TODA VEZ QUE
ELE VEJA OU ESCUTE ALGO, LEMBRE-SE DE
VOCÊ;
 
-  GERAR EMOÇÕES POSITIVAS COM AS SUAS
MENSAGENS.



SEMPRE QUE ELE SE SENTIR
CANSADO, TRISTE OU, VAI

AUTOMATICAMENTE PENSAR EM
VOCÊ, PORQUE VAI SABER QUE VOCÊ

VAI FAZÊ-LO SE SENTIR BEM.
 

TUDO SOBRE A COCEIRA MENTAL E
COMO VOCÊ PODE APLICÁ-LA NAS

SUAS MENSAGENS HOJE MESMO EU
ENSINO NO MEU TREINAMENTO

MENSAGENS DA ATRAÇÃO.
 

PARA TER ACESSO AGORA MESMO A
TODO ESSE PODER, VOCÊ SÓ

PRECISA CLICAR NO BOTÃO ABAIXO.

QUERO APRENDER AS
MENSAGENS QUE ATIVAM A

COCEIRA MENTAL

https://treinamentos.alexandrechollet.com.br/coceira-ebook-5errosmsgs

