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The Mystery Method
O MANUAL DE
ARTES VENUSIANAS
como colocar mulheres lindas sob seu feitiço

O que as mulheres REALMENTE
procuram num cara
Como dar em cima das meninas
sem elas perceberem

NOTAS DA IMPRENSA E TESTEMUNHOS
"O maior artista da arte de sedução de todos os tempos".
Saturday Night Magazine
"Ele inventou sozinho muito do jargão e táticas que muitos homens estão usando para
conhecer mulheres".
The New York Times
"Desmond Morris, o zoólogo britânico e especialista em sexualidade, admite que o método
seja um resumo muito bem feito das fases do amor. Um dos grandes erros que os homens
fazem é não jogar todas as fases do flerte com a mulher. Ele tem que fazer estágio por
estágio se ele quiser que o relacionamento aconteça".
Elle Magazine
"Os Don Juans discípulos do Mystery, muitas vezes descrevem os benefícios do MM em
aumentar não apenas seus resultados românticos, mas também suas vidas em geral. Eles
percebem que se tornam mais felizes, confiantes e sociáveis. Até mesmo Neil Strauss,
colunista de música do New York Times e autor de um artigo sobre o Mystery, se tornou um
dos seguidores mais fiéis desse método - "Revolucionou minha vida", diz ele.
Utne Magazine
"Ele é um Gênio louco, ele suga as mulheres para dentro de sua realidade... Ele é realmente
um dos fenômenos mais incríveis que já vi em minha vida. Vale a pena ver ele em ação. E a
parte legal é que tudo isso pode ser aprendido".
Tyler O

Papa

"Eu fiz algo que achava que era impossível de ser feito. Eu cheguei a um grupo de seis
caras e uma menina, e segui as regras pelo manual. Os caras até me compraram uma
cerveja! Então eu pude isolar e atrair a menina sem ter qualquer problema com eles. Eu
fiquei com ela imediatamente, e ai fomos ao apartamento dela. Essa foi a melhor noite da
minha vida! Eu nunca teria tentado chegar num grupo de pessoas assim antes, agora eu sei
que eu posso!"

"Eu nunca vi uma demonstração de macho-alfa como essa. Sábado a noite eu sai com dois
caras do grupo do MM e abri vários grupos. De fato, eu era o líder de um grupo de três
pessoas e me senti gerando prova social com todo o grupo. Eu posso dizer que agora estou
500% mais confortável em bares do que era antes. Obrigado Mystery! "
Trevor L.
"Eu fiz o seu workshop duas semanas atrás e na ultima noite fiz minha melhor performance segui seu plano de jogo exatamente. Eu comecei com abertura intrigante, selecionei um
alvo, fiz com que o grupo gostasse de mim; dei negs e ignorei o alvo. Virei o centro de
atenção do grupo todo de seis pessoas! Se vale a pena o dinheiro? Absolutamente! Esse
final de semana foi provavelmente o melhor de minha vida."
Ryan C.

Eu dediquei minha vida a explorar e compreender a humanidade.
O MM é minha tentativa humilde, no entanto ambiciosa, de resolver um dos grandes mistérios do
universo: as Mulheres.
Este trabalho é dedicado a quatro mulheres que eu amei muito:
Crista, Martina, Shalyn e Kaitlyn

Mystery, um dos homens mais admirados no mundo da sedução.
Mystery é o alter-ego do mágico Erik Von Markovich. Ele é o especialista mundial mais
aclamado na arte e ciência de dinâmica social. Suas descobertas foram publicadas na imprensa em
revistas como: Helen, Las Vegas Life, Saturday Night, Marie Claire e New York Times. No final dos
anos 90, o Mystery começou a ficar famoso na comunidade de sedução underground. Recebeu
notoriedade pelas suas grandes contribuições para esta arte. Ele foi o primeiro a oferecer instrução
ao vivo e na prática, em campo. Já treinou milhares de alunos por todo o mundo.

PREFÁCIO
“Se você não pode atrair uma mulher, você é, por definição do dicionário, estéril".
A natureza irá retirar os seus genes da existência se você não tomar uma
atitude e aprender como atrair mulheres.
Eu consegui sua atenção? Isso é bom, porque atrair uma mulher é um
assunto muito sério.
Você sente que isso é verdade, de outra maneira não teria gasto esforço para
obter este livro. É claro que isso não significa que o processo de atração de uma
mulher não pode ser às vezes algo muito divertido.
Se você quer ser um multimilionário é ter maestria sobre riquezas, você
precisa de um plano – um projeto de como conseguir ganhar dinheiro e riqueza. Se
você quer o corpo dos seus sonhos é ter maestria sobre sua saúde, precisa de um
plano comprovado de como construir tal corpo. E se você quiser também ter lindas
mulheres na sua vida é maestria sobre relacionamentos, o Mystery Method ou MM, é
o seu método comprovado para construir um estilo de vida rico em escolhas e
possibilidades quanto a relacionamentos com elas. E se você me permitir, serei o
seu mentor pessoal para que você consiga aprendê-lo completamente.
Não é nenhum segredo que eu já namorei algumas das mulheres mais lindas
desse mundo, e eu não peço desculpas por isso. Beleza é apenas uma das muitas
qualidades que procuro em uma companheira do sexo feminino. Agora, perceba
bem, eu nunca me identifiquei como sendo um artista venusiano na vida real, e nem
você deveria. Mas sempre foi legal ver seus amigos te perguntarem como você
conseguiu namoradas tão bonitas. Então eu comecei a ensinar para eles
informalmente os meus segredos de atração... E com esse conhecimento, logo eles
também começaram a ter lindas namoradas.
Depois de anos, essas discussões informais com amigos se desenvolveram
em seminários com muita informação e muita prática, aonde eu literalmente ensinei
homens em bares e outros lugares sociais, para treiná-los sistematicamente em
como atraírem mulheres. Entre meus shows de magia, conduzi geralmente centenas
desses alunos a aprenderem o que seus pais não conseguiram ensiná-los.
Sou privilegiado para dividir isso com vocês - o resultado de minhas
experiências na ciência de dinâmica social - a arte de você se aproximar e conseguir
ser aceito por desconhecidos. Quero contribuir para que eu possa acelerar
dramaticamente o seu aprendizado e fazer com que você economize anos de
frustrações, tentativas, erros, e solidão.
Um abraço,
Mystery
(Erik Von Markovich)

O MAIOR PROPÓSITO DA VIDA
SOBREVIVER
Sem sobrevivência não existe vida, toda forma de vida na terra foi projetada pelo processo
evolucionário, para que ela se reproduza. O ser humano é uma máquina de sobrevivência que foi
estabelecida pela natureza há muito tempo.
Depois da sobrevivência vem o segundo propósito mais importante na vida, que é:

REPRODUZIR
Enquanto que o propósito primário de sua vida é sobreviver, o seu propósito secundário é
reproduzir. Em humanos, a seleção natural favorece um método de reprodução que permite variação
genética.
Assim como um jogador de basquete de nível superior pode se encontrar limitado por colegas
jogadores que tem nível inferior, ele tem que se juntar a um time melhor se quiser ganhar e continuar
sendo contratado pelas empresas de basquete. Logo os seus genes superiores devem sair do meio
inferior e ter uma chance de ingressar num time genético superior, para continuar a sua
sobrevivência. Esse método de seleção é chamado de troca genética.
Depois de gerações e gerações, essa troca genética permitiu a você antecipar as mudanças
em seu meio ambiente social e físico, dessa maneira aumentando as suas chances de sobrevivência.
Simplesmente falando, a reprodução é uma maneira de continuar a sobrevivência da espécie.
O seu propósito nessa vida:

Você é uma máquina biológica. Os seus motivos nesta vida são simples, mas não são
simplistas: viver e amar.
Para que se possa reproduzir com sucesso, antes você tem que reconhecer que você virá a
morrer um dia.
Sem calcular, apenas dando um palpite: Quantos dias a pessoa média do século XXI vive no
período de uma vida?
a - Milhares de dias?
b - Centenas de milhares de dias?
c - Milhões de dias?
d - Bilhões de dias?
Resposta correta: a) Milhares de dias.

De fato, a média da população mundial é de apenas 28.251 dias. Você tem em média 28.251
dias para viver a sua vida. Isso pressupondo que você é inteligente o suficiente para sobreviver todo
esse tempo, mesmo que você viva até 100 anos, isso é apenas 36.500 dias.
O universo quer apenas duas coisas de você, que você sobreviva e reproduza. O seu desafio
é você fazer isso antes que o seu tempo de vida limitado expire. A maneira mais lógica de se agir é
simples:
1. Reconheça que você precisa acelerar o seu aprendizado através de foco disciplinado;
2. Aprender as estratégias de sobrevivência e reprodução de outras pessoas;
3. Através de prática e treinamento, internalizar este conhecimento na sua resposta
automática para aplicação na vida real.
Existem várias disciplinas que te ajudam a sobreviver.
Uma destas disciplinas são as artes marciais.
Existem muitas disciplinas que te ensinam a reproduzir.
Uma delas são as artes venusianas.

AS ARTES MARCIAIS

A arte da guerra é a arte de autodefesa; é uma disciplina que ajuda a sobrevivência.
Do dicionário:

MARCIAL: Deus romano da guerra, relacionado à ou projetado para a guerra ou para o

guerreiro.

VENUSIANO: De ou relacionado ao planeta Vênus, Deusa romana do amor e da beleza.
As artes venusianas, ou a arte do amor: é a arte de começar com sucesso um relacionamento
intimo com outra pessoa que você não conhecia previamente. Esta é a disciplina que ajuda o
aprendizado sobre a reprodução do homem.

TREINAMENTO PARA SOBREVIVÊNCIA OU PARA A REPRODUÇÃO?

Existe muito mais em vencer uma luta do que simplesmente dar o primeiro golpe. E como
qualquer artista marcial sabe o homem mais forte nem sempre vence. Preparação e treinamento
fazem toda diferença entre sobreviver e morrer. Similarmente, é necessário mais do que
simplesmente ser bonito para você conseguir ter um relacionamento sexual com sucesso com o sexo
oposto. Um plano de jogo deve ser conhecido e executado.
Isso pode fazer toda a diferença entre conseguir reprodução ou ter os seus genes retirados
da existência. As artes marciais e as artes venusianas possuem muitos paralelos entre si. Ambas são
disciplinas. Para muitos elas se tornam um modo de vida. Ambas fazem um ranking de proficiência
dentre seus praticantes: cintos com cor para artes marciais e pulseiras de cor para os artistas
venusianos.

Ambos têm como essência um elemento mental filosófico que se expressa através do corpo.
No entanto, nas artes marciais, muitas vezes é preferível não usa-Ia em contato social. Nas artes
venusianas, a única maneira de se obter sucesso com isso é tendo contato social.
O estilo de luta de Bruce Lee, o Jeet Kune Do, ou "caminho do punho que intercepta", é um
estilo de arte marcial. Similarmente, o MM do Mystery é um estilo de arte venusiana.
Bruce Lee era um artista marcial; no entanto, se você perceber as realizações da sua vida,
percebe que ser um artista marcial era apenas uma parte de toda a sua vida. Não é segredo que o
Bruce também se identificava com outras partes da sua personalidade que tinha haver com interação
social: Ele era um grande ator, uma celebridade. Ele foi um grande líder e um modelo de ser humano
ele era um grande professor e um grande pai. Era respeitado por ser muito mais do que um artista
marcial. Ele também foi um artista venusiano. E muito bom nisso, por sinal.

sociais:

Como o Bruce Lee, todas as pessoas vivem sob a pressão constante de balancear dois pólos
1- Proteger-se de outras pessoas, desconhecidas.
2- Alinhar-se com outras pessoas desconhecidas, que se tornam conhecidas.

Isso se chama dinâmica social homeostática. Não haveria reprodução se homens e mulheres
se super protegessem através de nunca saírem de suas casas. De outra maneira, não haveria
nenhuma necessidade de existirem artes venusianas se homens e mulheres fossem completamente
inocentes e não se preocupassem em se proteger uns dos outros quando encontrassem novas
pessoas.
Você não pode se fixar muito em qualquer um desses pólos. Se você não tem homeostase
social dinâmica. Você deixa em perigo suas possibilidades de sobrevivência e reprodução.
Sua mente foi projetada por seleção natural, para se emocionar de maneira que contribuam
tanto para sua sobrevivência, como para sua reprodução. Suas emoções representam uma estratégia
estável evolucionária que tem por objetivo manter você nesse balanço entre proteção de
desconhecidos e contato com novos desconhecidos.
Uma Máquina Biológica. Você é uma máquina biológica. Enquanto sofisticada de maneiras
inimagináveis, você e literalmente um modelo antigo. Ela simplesmente não projetou você para o
mundo em que vive hoje. Isso se deve ao fato de que o mundo como é hoje nunca existiu antes.
É claro que nosso meio ambiente físico mudou pouco nos últimos cem mil anos: as árvores, o
céu, e a chuva são praticamente os mesmos, mas o nosso meio ambiente social sofreu extrema
mudança dramática. Nós vivemos dentro de uma explosão populacional que não teve precedente
antes na Terra. Nunca na história da terra houve tantas máquinas humanas existindo ao mesmo
tempo. No momento em que estou escrevendo isso existem aproximadamente 6 bilhões e meio de
pessoas vivendo em nosso planeta. Existem previsões de que em 30 anos alcançaremos o número
de 10 bilhões de pessoas. Quando Mystery nasceu nos anos setenta, havia 4 bilhões de pessoas
vivendo neste planeta. Quando Casanova viveu no século XVIII, havia apenas 750 milhões de
pessoas. Dez mil anos atrás havia apenas 30 milhões de pessoas, e se você olhar para o passado de
120 mil anos atrás, havia entre 10 mil e vinte mil humanos vivendo neste planeta.
A nossa luta de sobrevivência e reprodução vem de um meio social que está mudando
dinamicamente, desde que a humanidade veio a existir. Nós temos o desafio de adaptar e continuar
sobrevivendo.
A vida em uma cidade pequena é muito diferente da vida em uma cidade grande. Considere
as diferenças entre viver toda a sua vida em uma pequena tribo de 50 ou 60 pessoas, e viver em uma
cidade de 2 milhões de pessoas. A natureza ainda não teve a chance de readaptar nosso design
genético comportamental a esse novo meio ambiente social. A adaptação à vida sempre acontece
depois das mudanças no meio; primeiro o meio muda e apenas depois a humanidade pode se

adaptar aos poucos a essas mudanças. O seu circuito emocional ainda não teve a chance de se
adaptar ao meio social de hoje e seus novos desafios. Você é uma máquina fora de moda, um
prisioneiro de seu tempo, projetado para um meio ambiente que não existe mais. Você está na
verdade melhor adaptado para um meio social tribal antigo como aquele que existia há 40 mil ou 60
mil anos atrás.

SOBREVIVÊNCIA E VALOR DE REPRODUÇÃO
As pessoas são projetadas para selecionar em favor de um valor de sobrevivência e
reprodução maior (S&R). Quando uma mulher observa dois homens, o circuito inconsciente biológico
dela vai acessar rapidamente o valor de sobrevivência e reprodução de cada homem - vai então
perceber emocionalmente o resultado desse cálculo (de maneira instintiva) e vai se sentir
naturalmente mais atraída pelo homem de maior valor. O homem com mais saúde; o mais inteligente;
o mais conectado socialmente; o homem mais independente financeiramente; o homem com maior
pré-seleção sexual. Todas essas características vão atrair uma mulher, porque esse homem provém
a ela um valor de reprodução e sobrevivência maior, assim como para seus filhos.

ALINHAMENTO
As pessoas tendem a fazer alinhamentos sociais uns com os outros, sempre que esses
alinhamentos sociais beneficiam suas chances de sobrevivência e reprodução. Por exemplo: Uma
tribo primitiva é uma forma de alinhamento social. As pessoas que estão dentro dessa tribo, têm
maiores chances de sobrevivência do que se eles estivessem sozinhos. Um outro exemplo de
alinhamento é um grupo de suporte a uma celebridade: Os membros próximos a uma celebridade
têm mais acesso a sexo. Mesmo que o assistente de uma celebridade não seja uma celebridade em
si, ele ainda assim tem um valor social maior, por estar associado a essa celebridade.

ACASALAMENTO
O acasalamento já foi descrito como um compromisso entre o sexo de um homem e uma
mulher. Também conhecido como romance, às vezes dura uma vida inteira, apesar de que na
sociedade moderna existam casais que estão durando apenas anos ou até meses.
O acasalamento é uma ligação emocional associada com alinhamento sexual, começando
antes da gravidez e continuando através do sustento de uma criança. Vindo de uma perspectiva
evolucionária (e logo de uma perspectiva emocional e instintiva) a gravidez e o acasalamento são
muito próximos para a mulher, já que o controle de gravidez foi descoberto apenas recentemente.
É interessante perceber que dentro de uma perspectiva emocional, instintiva, evolucionária, a
mulher se coloca em grande perigo através do ato sexual. De um ponto de vista evolucionário, se um
homem engravida-Ia, ela está dependente sobre essa escolha sexual, para que ele a proteja e a
provenha de alimento e proteção na gravidez. Durante esse momento, ela está vulnerável. Se ele não
assumir que está formando um casal com ela, é muito provável que ele saia por aí e continue a tentar
ter sexo com outras mulheres. E ela não terá acesso á sua proteção.
Pior do que isso, sua reputação moral também vai reduzir seu status dentro do seu grupo
social, logo colocando em perigo sua sobrevivência e reprodução. O homem não tem que encarar
nenhum risco social ou físico por ter sexo. Não é a toa que muitas vezes os homens fazem isso de
uma maneira quase indiscriminada.
O sexo representa um risco muito maior para a mulher do que para o homem. Assim como
um investimento muito maior. Considere o tempo necessário, tanto na gravidez como depois,
cuidando-se de um filho. Talvez para ele o ato sexual leve apenas 10 minutos, mas para ela podem
ser 9 meses de gravidez. O resultado disso é que as mulheres são consideravelmente muito mais
seletivas do que os homens.
É muito mais importante para a mulher que aconteça a formação do casal antes de ter sexo,
devido à seleção natural e a herança de comportamento de milhares de anos. As mulheres muitas
vezes sentem certa ansiedade momentos antes de transar pela primeira vez com um novo amante.
Essa resistência de último minuto é uma resposta emocional pré-programada. As emoções dela estão
simplesmente tentando fazer o que é melhor para ela.

A HIERARQUIA DAS NECESSIDADES DE MASLOW
Devido à condição humana, existe uma hierarquia de necessidades e tudo que você faz direta
ou indiretamente têm como origem estas necessidades. Devido às emoções que você sente assim
você age.
Estabelecidas pelo Psicólogo Abraham Maslow, essa teoria diz que os seres humanos são
motivados por necessidades não satisfeitas; e que certas necessidades mais básicas tem que ser
satisfeitas, antes que outras superiores sejam. Por exemplo: Se você estiver sufocando agora, sua
necessidade de respirar seria mais forte do que a sua necessidade de ser amado. Vamos ser
honestos, você não vai morrer se ninguém te ama.
Categorias de necessidades:
Fisiológicas: Estas incluem desde necessidades básicas como ar, água, comida, calor, sono
e sexo;
Segurança: Estas necessidades têm a ver com estabilidade e consistência num mundo
caótico, e na maior parte das vezes é psicológica por natureza;
Amor: as pessoas querem ser amadas e aceitas por outras; nós precisamos nos sentir
pertencente;
Estima: Existem dois tipos: A auto-estima resulta da competência, da maestria de uma
atividade. Enquanto que a atenção e reconhecimento, assim como status social, provêm do
exterior.
Auto-realização: Pessoas que conseguiram terem saciado todas as necessidades inferiores
procuram encontrar outras maneiras superiores de realizar seu potencial.
Para que você consiga satisfazer todas as necessidades humanas descritas na hierarquia de
Maslowe satisfazer as funções do seu sistema emocional altamente desenvolvido, existem três áreas
vitais que você deve se focar. Toda vez que você conseguir sucesso numa dessas áreas, a sua
mente te recompensa com uma sensação de felicidade.

ÁREAS VITAIS EM FOCO:

Esse modelo simples é tão velho quanto a cabala, e sucesso nas áreas de saúde, riqueza e
amor garantirão a você sobrevivência e reprodução.
SAÚDE: Saúde se refere tanto quanto ao corpo físico quanto mental. Você precisa de um
plano comprovado, uma estratégia para manter sua saúde.
RIQUEZA: A riqueza ajuda você a manter a sua saúde e os seus relacionamentos. Você
precisa de um teto sob sua cabeça, precisa de roupas para o seu corpo e comida para o seu
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