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Este livro é dedicado aos que se dedicam ao amor.
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ALEX HILGERT

Alex Hilgert vem se dedicando há vários anos ao estudo
da cromoterapia, do-in, psicologia, filosofia, teologia e outras áreas
que o livro abrangerá. Ele mesmo, entretanto, não se tem na conta
de filósofo e psicólogo. Considerando-se apenas um autodidata
aplicado.
Ultimamente é tido como o mago da sedução, porque
desenvolveu várias técnicas que auxiliam as pessoas a conhecer
rapidamente o perfil básico da personalidade do sexo oposto.
O resultado é um livro inédito e revolucionário,
concatenando conhecimentos de várias áreas para a queda
vertiginosa da solidão.
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INTRODUÇÃO

O livro em aspecto geral é destinado aos homens, pois a eles
ainda cabe a árdua tarefa de começar uma aproximação. Estou convicto,
porém, de que muitas técnicas expostas nesta obra literária servirão para
ambos os sexos.
As mulheres, por sua vez, obterão conhecimentos não só das
técnicas utilizadas pelo sexo oposto, como também da arte da sedução.
O propósito deste livro não é levar o leitor a colecionar nomes
em sua agenda, como se cada pessoa fosse um troféu de sua conquista.
Permito-me dizer que considero importante ter vários namoros antes do
casamento, eles nos preparam e amadurecem para o único e verdadeiro
troféu: um relacionamento harmonioso.
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