IMPORTANTE:
Este livro é recomendado para pessoas solteiras.
Caso você seja louco comprometido e coloque em
prática essas dicas, que seja com seu parceiro(a).
O Guia dos Solteiros não se responsabiliza por
términos de relacionamentos. Todas as dicas
presentes neste e-book tem caráter ilustrativo e
não temos culpa se você levar um toco, mesmo
colocando-as em prática.
Ser solteiro é ser do mundo da azaração. Não é
porque você não quer um relacionamento sério
que vai deixar de sair, paquerar e, claro, beijar
muito. E quem entende tudo de solterice está
aqui para te ajudar nessa tarefa tão importante:
seduzir. Infelizmente não teremos um tutorial de
pole dance (para evitar possíveis acidentes em
casa) , mas não se desaponte: teremos dicas para
conquistar na balada, na padaria, no supermercado
(sim!) e nos apps de pegação. Ou seja, conselhos
e opções para você aproveitar a liberdade não
vão faltar. Então, prepare-se para ler, entender e
colocar em prática as nossas dicas.

1- Aparência
Gente, vamos combinar. Quem quer
conquistar tem que se cuidar. A gente
sabe que cada um tem o seu estilo de
se vestir, de se maquiar e etc e tudo
isso é válido. Mas dentro das suas
preferências, tenha um apreço pelo
modo de se apresentar. Quando for sair
para a balada, dê aquele tapa no visual,
arrume o cabelo e escolha uma roupa
maneira para impressionar e arrasar.

2- Perfume
Não há quem resista a um bom perfume.
Fora que aquela cheirada no pescoço na
hora da paquera é infalível. Não é só pela
boca que as pessoas conquistam, pelo
nariz também.

3- Olhar
Seus olhos dizem muito sobre você,
acredite. Fora que o olhar é o primeiro
contato entre você e a pessoa a ser
conquistada. Procure mostrar que você
tem interesse na pessoa, mas não fique
encarando a pessoa o tempo todo, pois
pode ser incômodo. Olhe, sorria, desvie
o olhar, olhe de novo...

4- Papo
Galera, vamos lá: ninguém (ninguém mesmo)
gosta de uma pessoa que não tenha assunto. Seja
na paquera ao vivo ou pelo celular, internet e etc,
uma boa conversa é fundamental. Pode ter certeza:
quando acaba o assunto, acaba a conquista. Ah
e uma dica de como ser interessante no assunto
é perguntar sobre a outra pessoa. Não fique só
falando de você, isso pode ser bem chato e passar
uma impressão negativa para a pessoa sobre você.

5- Dança
Dizem por aí que saber dançar já é meio caminho andado
para seduzir. Realmente, na dança você fica mais próximo,
mais íntimo e pode ter aquela conversa no pé do ouvido,
sentir o perfume e garantir sua pegação da noite. Então
fica a dica pra quem gosta de curtir uma balada tipo forró
e sertanejo: aprendam a dançar. Isso vai ajudar muito,
pode ter certeza.

6- Não insista
Essa é a coisa mais irritante e que pode colocar
toda a sedução a perder. Não seja insistente. Se
você levou um fora de primeira, aceite e parte pra
outra. Ficar rodeando, conversando toda hora e
tentando convencer a outra pessoa a ficar com
você depois do primeiro não pode ser bem chato.
Tem muito solteiro no mundo, não se preocupe.

7- Meça seus likes, parça
Ok, você está afim da pessoa e adiciona em uma rede social.
Uma ótima ideia para conhecer melhor, descobrir os gostos e
interesses da outra pessoa, mas por favor: muita calma na hora
de sair curtindo e comentando nas postagens. Ninguém merece
uma metralhadora de likes. Em vez de parecer interessado, você
pode acabar se passando por um maníaco.
Em off: curta umas 3 ou 4 fotos. A pessoa vai desconfiar que
você está afim, pode acreditar.

8- Seja você mesmo
Essa dica pode até parecer clichê (e é mesmo), mas
é essencial. Se a gente fosse escolher uma única dica
deste e-book para você colocar em prática seria essa.
Seja sincero, impressione pelo que você é de verdade.
Não fique inventando coisas só para paquerar. Isso não
funciona. Além do mais, o melhor é quando a outra
pessoa gosta de você pelo que realmente é, não pelo
que parece ser.

9- Confiança
Outra coisa que pode fazer você perder a paquera:
insegurança. Se você está afim, tem que mostrar
isso com segurança. Não pode ficar naquele rola
ou enrola. Ninguém gosta de gente indecisa e que
não toma iniciativa. E pelo amor de Deus, já era
essa ideia de que o homem que tem que “chegar”
e tomar a iniciativa. Mulheres podem e devem sim
mostrar o interesse e partir pra cima. Mostrar essa
confiança e iniciativa é o ponto chave para ganhar
o jogo da sedução.

10- Quem não
arrisca, não petisca
e não conquista.
Galera, a última dica é bem simples: arrisque levar
um sim. O “não” você já tem. Então chega de medo,
até porque conquistar é se jogar, se arriscar pra
poder beijar. Se joga no mundo da paquera e vai com
tudo! Junte todas as dicas que a gente já deu e parte
pra balada, pros aplicativos, para a pegação. Boa
sorte e boas conquistas.

