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Introdução
Infelizmente, nem a escola, a Sociedade, ou seus pais prepararam você para a vida, para o sucesso que 
você tem que atingir. Eles treinaram e prepararam você para uma vida Medíocre. Para estar na média. 
Eles treinaram você para obedecer regras, respeitar autoridade, memorizar conhecimento idiota, não 
pensar fora da caixa, não questionar as coisas. Eles treinaram você para ser a ovelha, não o lobo. Na 
verdade, todo o sistema está fazendo um excelente trabalho em criar milhões de zumbis que pagam 
impostos, trabalham das 9:00h as 18:00h e não tem uma vida. Se é isso o que você quer, se você quer 
continuar nesta vida, então você não precisa deste manual, você já é um produto perfeito. Se você 
sente que você quer mais da vida, você precisa desfrutar e conquistar o melhor que a vida tem a 
oferecer, dirigir carros legais, comer em bons restaurantes, ter liberdade financeira, ter encontros com 
as gatas mais lindas, se cercar de amigos incríveis. Você não vai conseguir isso com as atitudes e os 
princípios que lhe foram dados até agora. Escola, universidade e todo o sistema não ensinam você a 
ser esse cara. Para ser esse cara, você precisa fazer algo diferente, você precisa começar a pensar fora 
da caixa, você precisa liderar, você precisa ser diferente e essas são lições opostas àquelas que eles 
te deram na escola. Eu escrevi esse pequeno manual de 10 páginas como uma janela para o outro 
lado da vida. Como uma janela para a sua nova vida. A vida na qual você deseja estar. A vida dos seus 
sonhos. Porque eu a estou vivendo, eu realizei o meu sonho. Existem milhões de lições que eu aprendi 
na transformação de viver igual a um zumbi para um estilo de vida Playboy de liberdade. Aqui você vai 
receber apenas algumas delas e se você sentir que precisa de mais algumas, sinta-se à vontade para 
visitar a Badboy School.
Ao seu sucesso!
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CRIE PARA SI MESMO UMA ROTINA PERFEITA PARA ACORDAR
O dia perfeito começa com uma manhã perfeita. Crie para si mesmo uma rotina perfeita 
para acordar. Não saia correndo para o seu dia. Faça qualquer coisa que puder para 
tornar a sua manhã a mais bela possível. Acorde 30 minutos mais cedo que o normal e 
toque a sua música favorita, tome um bom banho, prepare um café da manhã delicioso. 
Cuide de si mesmo. Crie um ritual de “amor próprio”. Deixe a sua manhã ditar o tom do 
resto do seu dia. Os primeiros 30 minutos do seu dia devem pertencer à você.

NÃO EXISTE ESSA COISA DE DESTINO
Você está criando seu próprio destino. A maioria das pessoas deste planeta estão 
ocupadas “encontrando a si mesmas”. A vida é sobre criar a si mesmo. Você pode moldar 
a si mesmo naquilo que você quiser. O céu é o limite. Seu corpo e cérebro é um músculo 
grande que pode se tornar naquilo que você desejar. Leva tempo, mas se você estiver 
totalmente dedicado, você pode se tornar quem você quiser ser. Auto-motivação é a 
chave neste progresso. Nós, homens, somos pró ativos, nós fazemos coisas, nós criamos 
nossa própria civilização, criamos o mundo todo à nossa volta.

Olhe a sua volta. Este computador, ou seu celular que você está olhando, esta cadeira na 
qual você está sentado, seu prédio, sua casa, escritório, foi tudo projetado e construído 
por homens. Deixe esse pensamento de destino e “está escrito nas estrelas” para 
mulheres e garotas. Nós, homens, moldamos à nós mesmos e ao mundo à nossa volta.

COMPITA O MÁXIMO QUE PUDER
Competição é importante para todos os homens. Compita com outros, compita consigo 
mesmo, force os seus limites, isso vai elevar os seus níveis de testosterona e forçar você 
a ser um homem mais forte e melhor. Mantenha-se ativo em esporte competitivos pelo 
máximo que puder na sua vida.

SE NÃO GOSTA DO SEU TRABALHO – SE DEMITA
Assim como tudo mais na sua vida, se você não está feliz com isso, mude. Existem tantas 
oportunidades por aí. Se você sentir que não está motivado, não está dando todo o seu 
potencial, não seja covarde e não tenha medo de se demitir. Ninguém é seu dono. Você 
é seu próprio dono, a vida é sua. Você merece ter a melhor vida que puder. Mas você 
precisa criá-la. Para criar a melhor vida você terá que passar por dificuldades e muito 
trabalho. Pergunte a si mesmo, você é forte o bastante para moldar o seu destino e sua 
vida mediana em algo maior?
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PASSE UM TEMPO SOZINHO TODOS OS DIAS
Você só pode realmente desfrutar de si mesmo quando você está sozinho. Aproveite 
esse tempo. Aproveite estar sozinho. Você não deve se sentir solitário, quando estiver 
só. Desfrute de sua própria companhia. Quanto mais você valorizar o tempo consigo 
mesmo, mais os outros vão valorizar estar com você e passar algum tempo com você.

VOCÊ NÃO É O SEU TRABALHO
Tenha uma vida fora do trabalho, crie uma vida interessante que comece logo que você 
for embora. A maioria das pessoas acaba destruída pelo seu trabalho e isso começa a 
descrever quem elas são em suas vidas pessoais. Separe a vida pessoal de seus negócios.

CUIDE DE SEU CORPO
Seu corpo é o único veículo que você tem nesta vida. Você pode comprar qualquer 
coisa, mas você não pode comprar um novo corpo. Reserve uma hora do seu dia para 
cuidar do seu corpo. É um investimento de longo prazo – vá para a academia, malhe, 
faça algum esporte, seja ativo. Não ache que sua vida e seu corpo estão garantidos. 
Eles não vão permanecer assim por anos. O estilo de vida moderno está nos forçando a 
sermos passivos o dia todo, sentados em frente ao computador no escritório, sem nos 
movermos muito. A vida é movimento. Invista tempo e energia no seu corpo.

NINGUÉM É RESPONSÁVEL PELA SUA FELICIDADE, EXCETO VOCÊ
Não culpe os outros, ou o mundo por quão feliz, ou infeliz você é. Existe apenas uma 
pessoa que pode fazê-lo feliz. E este é VOCÊ. Garotas não vão torna-lo feliz no longo 
prazo, um carro legal, uma casa grande, dinheiro. Essas coisas vão deixa-lo feliz por uma 
semana e então você vai se acostumar com isso e então de volta à estaca zero. Aprenda 
como tornar à si mesmo feliz.

FORCE A SI MESMO PARA FORA DE SUA ZONA DE CONFORTO
A vida começa fora da zona de conforto. A maioria das pessoas vive em uma prisão de 
suas mentes e crenças. Force a si mesmo a fazer coisas que nunca fez antes e para fora 
de sua zona de conforto. Você se sente mal/nervoso em fazer algo? Medo deve ser o seu 
motivador. Uma coisa que você tem que fazer como homem é conquistar todos os seus 
medos. Você deve ser livre de todos aqueles medos influenciáveis pela sociedade. Então, 
e apenas então, você será totalmente atraente para as mulheres e muito interessante 
para qualquer outra pessoa. Quem é esse cara que não tem medo do mundo?
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MANTENHA SUA PALAVRA
Sempre que prometer alguma coisa, tente cumprir com sua promessa. As 
pessoas vão passar a confiar mais em você, se você cumprir as suas promessas. 
Desta forma, elas vão se acostumar com o fato de que elas podem contar com 
você. É assim que você constrói uma conexão verdadeira de longo prazo com 
as pessoas. Uma vez que você disser que vai fazer algo, não mude os planos. Ao 
invés disso, vá em frente e faça acontecer.

DISCIPLINE A SI MESMO
Sucesso vem da repetição e repetição vem da disciplina. Logo, sucesso = 
disciplina. Você é o único que pode disciplinar a si mesmo. Você quer perder 10 
kg? Force a si mesmo a ir para a academia todo dia. Sucesso depende da rotina 
diária. Crie uma rotina diária que lhe trará resultados entre 3-6 meses. Não daqui 
a uma semana. Nada acontece em uma semana. Planeje as coisas a longo prazo.

ESTEJA PRESENTE PARA OS SEUS AMIGOS
Amizade é importante na vida. Garotas e negócios vem e vão, mas amizades 
ficam. Certifique-se de construir várias amizades na sua vida, para os momentos 
em que tudo estiver contra você. Haverá tempos ruins e você precisará de 
suporte. Amizades funcionam numa base do ganha-ganha. Você dá a eles e você 
recebe de volta. Portanto, cuide de seus amigos, invista neles, esteja lá para eles, 
organize coisas, ajude-os quando necessário. Aproveite um tempo juntos.

CORRA ATRÁS DE SUAS FANTASIAS
Não pare de sonhar e corra atrás de coisas que você gostaria de ter. Persiga os 
seus sonhos e fantasias. Não desista deles, não se esqueça deles. Por exemplo: 
Você quer transar com 2 garotas ao mesmo tempo, ou conquistar uma garota 
sueca – corra atrás disso, faça o que você puder para fazer acontecer. Você vai 
se sentir melhor e mais masculino. Desafie a si mesmo. Esses sonhos e fantasias 
vão te perseguir mesmo quando você for velho. No fim da vida, você vai acabar 
sentido que ficou faltando alguma coisa, que você não fez de tudo.

APRENDA COM TODO MUNDO
Aprenda com todos. Se você aprender uma coisa de cada pessoa que você 
encontrar na sua vida, você será uma pessoa muito sábia. Permita-se aprender 
uma lição, mesmo daqueles que você considera abaixo de você. Aprenda alguma 
coisa de um cigano num estacionamento. Aprenda uma lição de um idoso. Deixe 
uma criança ensinar algo a você. Não pare de aprender até você morrer.
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PRESTE ATENÇÃO NOS DETALHES
A beleza está nos detalhes. Quando você está comprando algo, decorando, 
fazendo alguma coisa, dê atenção aos detalhes. Pessoas, especialmente garotas, 
vão notar essas pequenas coisas. Detalhes dizem muito a seu respeito, porque a 
forma como você cuida de si mesmo e da sua vida dizem muito sobre você.

SEPARE SEU DINHEIRO DAS GAROTAS E DA FAMÍLIA
Eu já vi muitos casos onde um cara começa a envolver a garota nos seus negócios. 
Isso sempre acaba mal. Não deixe sua família, ou suas garotas se envolverem de 
forma alguma nos seus negócios. Elas vão tentar de todas as formas tentar “ajudar” 
você. Não importa o quanto elas queiram ajudar, não envolva suas namoradas e 
esposas nos seus negócios. Tente manter seus negócios e sua vida pessoal o mais 
separado possível. Uma vez que você terminar, ou se divorciar dela, você vai me 
agradecer.

SEJA HONESTO CONSIGO MESMO
Não minta para si mesmo, nem tente se enganar. Seja honesto e corajoso consigo 
mesmo. A forma com a qual você fala consigo mesmo é a sua fala com o universo. 
Se você prometeu ir à academia amanhã, mantenha a sua palavra, não tente se 
enganar. Se você gosta de uma garota, não tente distorcer a sua mente em algo 
como “talvez, não tenho certeza”. Diga “caralho, eu gosto dela” e vá atrás dela. Tente 
viver em um fluxo de pensamentos positivos. Se você engordou, não ignore isso, 
não diga “eu estou bem”. Ao invés disso, olhe para si mesmo no espelho e diga 
“caralho, eu estou parecendo um porco. Isso é inaceitável”. Comece a ser honesto e 
direto. Respeite a si mesmo, que os outros vão passar a te respeitar. A forma como 
os outros tratam você começa com a forma como você se trata. A conversa consigo 
mesmo é a mais importante que você tem durante o dia. A conversa consigo 
mesmo vai ser uma das mais inteligentes que você vai ter durante o seu dia. 
 
FAÇA AS PAZES COM O SEU PASSADO 
O que aconteceu no seu passado ficou no passado! Aprenda com isso e siga 
em frente. Não deixe o seu passado estragar o seu futuro. Seu passado não vai 
ditar quem você vai ser no futuro. Deixe seu passado ficar onde ele está – no 
seu passado. Você é muito jovem para viver no passado. Foque em criar novas 
memórias e aventuras, que um dia vão servir como grandes memórias.
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SEJA HONESTO COM OS OUTROS
Todo mundo mente, as pessoas têm medo até de serem honestas consigo mesmas 
hoje em dia. Comece a falar com a sua mente, remova os filtros, não todos eles, mas 
comece aos poucos a expressar para si mesmo seus pensamentos e sentimentos 
verdadeiros. É meio maluco, mas as pessoas confiam mais nessas pessoas “honestas” 
do que naquelas em que elas não têm ideia do que se passa em suas mentes. 
Comece com pequenas coisas. Se uma cadeira é desconfortável, diga. Se algo cheira 
mal, diga e tome uma atitude quanto à isso: “Vamos ficar mais para cá”. Portanto, 
não tenha medo de dizer coisas óbvias, nem tenha medo de ofender as pessoas. Na 
maioria dos casos, a sua honestidade vai ajuda-las a se tornarem melhores. É difícil 
dizer a alguém que ela está com mau hálito. Mas elas vão se sentir agradecidas 
por isso. A maioria das pessoas filtra e não diz algumas coisas. Seja aquele que diz 
aquilo o que pensa. O mundo precisa desse tipo de pessoas.

MUDAR É BOM
Seu crescimento pessoal depende de mudanças. Mudar é bom e necessário! 
Sobrevivência significa mudança. Olhe para o mundo a nossa volta. Tecnologia está 
mudando a cada dia, melhorando, progredindo. O mundo está mudando muito 
rápido. Nós precisamos nos adaptar e mudar também. Sermos melhores e mais 
fortes. Trabalhe em si mesmo diariamente. Crescimento depende de mudança! Você 
acredita que não é necessário mudar? Olhe o que aconteceu com a Nokia. Haverá 
momentos na sua vida em que você vai ter que se livrar dos seus velhos princípios, 
crenças, algumas pessoas, amigos. A medida em que você se desenvolve e o tempo 
passa, todas essas coisas vão mudar. Portanto, esteja aberto às mudanças.

SEMPRE LEVE UMA GARRAFA DE BEBIDA PARA UMA FESTA
Não seja o cara que suga o valor de tudo e não traz nada para a mesa. Não seja 
mesquinho. Sempre reponha uma garrafa de vinho que você bebeu numa 
festa. Pessoas vão notar isso, pessoas vão notar que você trouxe valor, que você 
contribuiu. Ninguém gosta de caras egoístas que pensam apenas neles mesmos. 
Caras que apenas pegam, pegam, pegam, ou pedem por coisas grátis. Isso é um 
jogo de curto prazo. Você vai perder amigos e pessoas desta forma.

COMO NÃO DAR A MÍNIMA – CONHEÇA SEUS VALORES
Primeiro e mais importante, você precisa conhecer o que é importante na sua vida, 
o que você valoriza e o que você está realmente buscando. Uma vez que você sabe 
quem você é e o que importa para você, ninguém será capaz de te dobrar. Quanto 
mais você valoriza a si mesmo, menos importância você vai dar para os outros. 
Definir os seus valores é o aspecto mais importante do Inner Game.
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SEJA UM LÍDER
Esta é uma das suas tarefas mais cruciais como um homem. Mulheres e pessoas em 
geral adoram caras que lideram. Seja aquele que toma conta dos outros, que está 
organizando as coisas, que está motivando pessoas. Incentive, force as pessoas a 
fazer coisas. Existem 2 categorias principais de pessoas no mundo: Ovelhas e Lobos. 
Seja um lobo. Pessoas adorariam fazer alguma coisa, mas elas tem medo, ou não 
querem fazer isso sozinhas e é por isso que elas precisam de um líder, uma pessoa 
que tome a iniciativa, que as pressione. 90% das pessoas neste planeta gostam de 
seguir. Esta é a sua oportunidade de se estabelecer como um líder neste mundo. 
Pessoas entre nós são treinadas e sofrem lavagem cerebral para seguir, então use 
este fato. Ajude-as a atingir o que elas querem e elas vão te seguir para sempre.

QUESTIONE TUDO
Pessoas tolas acham que as coisas são certas. Pessoas espertas questionam tudo. 
Desde como as coisas funcionam até pequenos detalhes sobre a vida. Não tenha 
medo de pedir explicações quando não tiver certeza. Não ache que você sabe de 
tudo. Se você se sente mal em perguntar à alguém, pesquise no Google. Como 
nosso corpo funciona, ou por que peixe é saudável. Seja um explorador. Seja 
curioso. Pessoas nesse mundo falso vão tentar te enganar a cada passo. Toda vez 
que você for a uma loja comprar algo você será mentalmente desafiado. Eles vão 
tentar te enganar de alguma forma para comprar coisas que você não precisa, ou a 
comprar algo que faz mal à sua saúde. Que faça mal à você. Novamente voltamos 
aos lobos versus as ovelhas. Se você é uma ovelha, seu destino está condenado. 
Para viver alegremente, você precisa ser mais esperto que eles e que o sistema.

ESCREVA UMA “LISTA FELIZ”
Sente-se e pense sobre o que realmente te deixa feliz. Escreva isso num pedaço de 
papel. Faça uma lista: beber um bom vinho, sair com os amigos, ter um encontro 
com uma garota atraente. Não importa. Pelo tempo em que você vive neste mundo, 
você já deveria saber quais são as coisas que fazem você feliz. Chegou a hora de 
escrevê-las. Não é tão fácil quanto parece. Uma vez que você tiver escrito, você vai 
perceber que não faz isso com tanta frequência. Bom, agora que você sabe quais 
são essas coisas, você deveria adicioná-las na sua rotina diária o máximo que puder. 
Maximize as coisas que te fazem feliz em um dia e minimize as coisas que produzem 
emoções negativas. É desta forma que você começa a viver uma vida feliz.

CUIDE DE SI MESMO
Ninguém vai gostar de você tanto quanto você mesmo. Cuide de si mesmo. De 
vez em quando, compre alguma coisa legal para você, alguma coisa que você 
realmente goste. Faça a sua vida feliz. Apaixone-se por si mesmo.
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AME, MAS NÃO SE APAIXONE
Uma das coisas que eu aprendi com um playboy muito velho. Ame as suas garotas, 
mas não se permita ficar apaixonado e perder o controle sobre o relacionamento. É um 
conceito estranho e vai levar algum tempo até você digerir essa ideia, mas ela é muito 
verdadeira. Estar apaixonado é um traço feminino e vem acompanhado de fraqueza e 
dependência. Você, enquanto homem, pode amar as suas garotas sem se apaixonar e sem 
ser carente. Muitos caras perdem suas namoradas desta forma. Eles se apaixonam demais 
e esquecem qual o seu papel naquele relacionamento – o de ser o homem.

SAIA COM VÁRIAS GAROTAS
Saia e faça sexo com tantas garotas quanto for possível. Garotas e mulheres vão te ensinar 
algumas lições valiosas de vida. Após cada uma, você vai ficar mais sábio. Apenas siga 
as suas regras de jogador: Tenha certeza que você a deixou num estado melhor do que 
quando você a conheceu. Não importa se você esteve com ela por 5 minutos, ou por 5 
anos, ela deveria ir embora melhor do que quando você a conheceu. A vida é muito curta 
para gastar com apenas uma mulher. Aprecie as mulheres, se divirta com elas, ame-as, 
cuide delas e em troca elas vão lhe dar alguns dos maiores prazeres que você pode ter na 
vida. Você precisa experimentar uma aventura de uma noite, um relacionamento de longo 
prazo, um relacionamento à distância. Quanto mais experiência você acumular nos seus 
20, 30 anos, mais fácil vai ser para você encontrar e criar “a mulher perfeita” algum dia.

FAÇA O SEU MELHOR PARA EVITAR DRAMA
Drama = energia negativa. Faça o máximo que puder para evitar ser sugado pelo drama. 
Evite pessoas que criam drama e se você de alguma forma acabar envolvido nisso, saia 
educadamente e não participe. Drama vai sugar a sua energia e deixa-lo envolvido em 
algo que você, como homem, não pode lidar muito bem. Drama é assunto para mulheres. 
Deixe isso para elas e fique fora disso.

VOCÊ NÃO PRECISA QUE TODOS GOSTEM DE VOCÊ
Nós gostamos de ser amados. Não tente agradar a todo mundo. O objetivo não é fazer 
com que todo mundo goste da gente. Você não precisa da permissão dos outros para 
ser quem você é. Se eles gostarem de você, ok. Se não, eles vão achar outra pessoa para 
gostar. Você devecriar alguns inimigos na sua vida também. Pessoas que não gostem de 
você. Ter essas pessoas, significa que você tem uma personalidade e uma opinião fortes.
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Para ter uma vida amorosa feliz e equilibrada, você precisa criar alguns princípios e regras consigo 
mesmo, sobre quem você vai deixar na sua vida e nos seus encontros. Relacionamentos com outros 
começam com o relacionamento consigo mesmo 

http://www.badboylifestyle.com


14 www.BadboyLifestyle.com

BADBOY‘S GUIDE TO LIFE

 
ABORDE GAROTAS EM BARES E BALADAS
Force a si mesmo a ser social e aborde garotas na frente de seus amigos, ou mesmo 
quando você estiver sozinho. Isso vai forçar você a sair da sua zona de conforto e é 
uma forma incrível de desenvolver inteligência social e emocional. Você não precisa 
necessariamente seduzir essas garotas, mas apenas por ir lá e abordar essas garotas, 
você vai impressionar todos os seus amigos e construir mais confiança.

SEMPRE TENHA UMA ESTRATÉGIA DE SAÍDA
Comece a pensar 2-3 passos à frente. É mais fácil conseguir a garota, do que se livrar 
dela. O que quer que você planeje, pense numa estratégia de saída. O mesmo vale para 
os negócios. Não deixe seus negócios andarem apenas quando você está lá. Garanta que 
em alguns anos, você possa se afastar, mas as coisas vão continuar correndo bem.

REGRA DOS 80% - 20%
Esta regra se aplica em qualquer lugar na vida. 20% dos consumidores causam 80% 
dos problemas. 20% das pessoas detêm 80% do dinheiro no mundo. No mundo dos 
playboys, 20% dos caras estão saindo com 80% das garotas, enquanto que os outros 
80% dos caras solitários estão lutando pelos 20% restantes. Pergunte à si mesmo em 
qual categoria você quer estar. Para chegar nos 20% que nós, jogadores/playboys 
estamos, você vai ter que trabalhar duro em todos os pontos escritos aqui.

FAÇA SEXO REGULARMENTE
Uma vez que você comece a fazer sexo diariamente, você vai irradiar sexo, vai elevar os 
seus níveis de testosterona e vai se tornar sexualmente atraente para outras garotas. 
Encontrar a primeira é mais difícil, igual ganhar o seu primeiro milhão. Uma vez que 
você tiver uma garota vira uma bola de neve, você pode ter tantas quanto você quiser. A 
primeira garota e o primeiro milhão são os mais difíceis. Depois disso, é ladeira abaixo.

SEJA IMPREVISÍVEL
Algumas vezes nos negócios e especialmente com garotas. Garotas não gostam de caras 
previsíveis, pois isso é entediante para elas. Faça ela se sentir no limite com você. Não a 
deixe ser capaz de ler os seus próximos passos. Se ela pensar que você vai leva-la para 
um café, leve-a para jantar. Claro, isso é mais interessante num estágio de encontros. 
Uma vez que você comece algum tipo de relacionamento, você pode ser mais previsível 
e estável.
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sobre o autor

    Quem é Badboy?
 
Badboy é o personagem principal no mundo 
dos relacionamentos. Após mudar sua vida de 
forma bem sucedida em felicidade e liberdade, 
ele devotou sua vida à ensinar. Ele foi eleito o 
melhor coach de sedução e relacionamentos por 
dois anos seguidos. 

De acordo com Badboy, o mundo deveria ser 
um lugar feliz e ele está determinando a torna-lo 
assim. Nós vivemos em tempos ágeis. Mudanças 
sociais afetam as nossas vidas. Os métodos 
antigos não funcionam mais – bem-vindo ao 
novo mundo. Caras que se sentem inseguros, 
que são vitimados pela mídia e se sentem 
culpados demais para seguir seus impulsos 
naturais precisam descobrir seu poder próprio 

A missão do Badboy é ensinar à cada homem 
do planeta qual o seu papel e como conseguir 
a vida que você merece. Nós, os homens do 
mundo, temos o direito à felicidade e o Badboy 
pode mostrar a vocês o caminho certo. Descubra 
mais no seu website, em seus treinamentos e 
especialmente sua escola online. 

COACH Nº 1
DE RELACIONAMENTOS

Badboy é inovador, criativo e com 
um dom incrível para ensinar. 
 
 
Sua missão de vida é mostrar 
e ensinar a cada homem deste 
planeta qual é o seu papel e como 
conseguir mulheres em abundância. 
Nós, os homens do mundo, temos o 
direito à felicidade.

Ter o controle em cada situação 
deveria ser natural. Proporcionar 
uma aventura para sua mulher 
deveria ser fácil de prazeiroso.

Sua tarefa é devolver as bolas para a 
humanidade.

http://www.badboylifestyle.com
http://www.badboylifestyle.com/badboy-school
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          COMO A BADBOY SCHOOL, MEU TREINAMENTO DE 
E-LEARNING, VAI MUDAR A SUA VIDA

Mudança de vida é um processo de longo prazo e é difícil de fazer sozinho. Quase 
impossível sem orientação. Eu sei mais sobre isso do que qualquer outra pessoa. Eu já 
treinei milhares de caras pelo mundo nos últimos 15 anos. Eu encontrei um sistema que 
funciona.

Para espalhar meu conhecimento mais rápido, eu criei uma plataforma de E-Learning 
que vai leva-lo passo a passo para o sucesso. Dando a você missões, lições, forçando 
você para fora da zona de conforto, ensinando como conseguir novos amigos, 
analisando suas abordagens. Ajudando você a redesenhar cada aspecto da sua vida!

Você aprende assistindo! Ver alguém fazendo alguma coisa e então tentar replicar a 
mesma coisa é a melhor forma de se aprender. É por isso que na Badboy School você 
vai ver muitos de meus vídeos infield, onde eu estou abordando e seduzindo garotas 
usando minhas técnicas. Tudo o que você precisa fazer é replicar meus movimentos e 
minhas estratégias. Apenas assistir esses vídeos vão te levar para o próximo nível. Vai 
fazer você decolar o seu jogo. Clique aqui e saiba mais sobre a Badboy School

http://www.badboylifestyle.com
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DOMINE ENCONTROS E 
RELACIONAMENTOS 

Aprenda tudo sobre 
criar diferentes tipos 
de relacionamentos, 

como fazer garotas se 
apaixonem por você e 
treinar sua namorada

MUDE SUA 
PERSONALIDADE E INNER 

GAME
Mudar começa de dentro. 
O módulo Inner Game vai 
corrigir suas inseguranças 
e ensinar como se tornar 
um homem de verdade.

Torne-se 
Incrível

15 módulos

FIQUE BOM EM  
BARES & BALADAS

Aprenda como conseguir 
garotas em bares e 

baladas. Todos os truques 
de que as garotas não 

poderão resistir. Mude a 
sua vida em uma festa!

Aprenda  o Melhor

 CLIQUE AQUI E EXPLORE A BADBOY SCHOOL 
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