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Mr.CITIZEN COPE
Aproveitando o tópico, vcs chegam já lancando a real pra mina, da do indiretas ou diretas, lançando que quer bjar ou ficam esperando o melhor momento? 

Eu já falo o que acho e o que quero, mas as vezes tenho medo de assustar a mulherada.

rdgr
90% da comunicação é não verbal.

Maior parte disso é linguagem corporal e entonação.

dá pra mudar, mas tem que se observar muito até ficar natural.

Com um olhar vibrante, um sorriso no rosto e a inclinação certa vc pode falar "Gosto de cagar mole" que ela vai dar risada e entrar na brincadeira. O
problema é que nerd fica queto muito tempo no dia, é carrancudo.. dai não consegue se soltar, enche a cara e as vezes dá certo.

DUDU :)
e viva as generalizações e receitas de bolo...

Qual a moral de pagar de fodão em um forum? a vida ta tão ruim assim amicows? =[

regular fit
nao sei te dizer, as gatinhas já chegam me agarrando

Dino
Citação:

Eu acho assim amigo, cada um tem um estilo. O cara tem que fazer o que ele faz melhor, o que se sente melhor fazendo. Tem amigo meu que é diretaço e
se dá bem e se dá mal, mas ele não se atucana, é como ele se sente melhor. Já eu sempre fui conversador, do tipo que ficava 1 hora falando com a guria e
não partia pro beijo, mesmo que já pudesse.

Eu sou assim, tento chegar da maneira menos agressiva possível. Eu vejo as minas (e aqui as bonitas, não as gordas no carnaval, essas é só chegar pegando)
como um peixe: tu tem que botar o anzol na boca pra fisgar. Quanto melhor posicionado o anzol, mais garantida é a fisgada, menor o risco. Mas eles sabem
que tem muitos pescadores visando eles, então se blindam mais ainda, ficam mais desconfiados. Se chegar fazendo barulho, assustando, sendo agressivo, o
peixe foge e não tem mais como pegá-lo. Eu vou numa conversa amistosa, assuntos neutros, geralmente se puder envolver as amigas e outras pessoas
melhor. E nunca pelas costas ou que pegue ela de surpresa! Ela tem que, fisicamente, estar “aberta” a que alguém entre. E muitas enganam só pra dar o fora
e se achar, dessas tem que rir.

Primeiro, tenho que mostrar algum atributo: a mina gata não vai pegar alguém que não pode oferecer nada pra ela - é a mina gata que escolhe com quem ela
fica, e não o contrário (a não ser no estupro). Depois que tu já tá por perto é ir trabalhando pra tentar lançar o anzol e colocá-lo perto da boca do peixe,
conversar com a guria. Às vezes, no desenrolar da conversa, tu vê que não vai dá, as probabilidades tão muito baixas, e tu sai por cima, sem tomar fora, finge
que quem tá ocupado e tem mais coisas pra fazer é tu, continua inabalado. Acredite, isso eleva a auto-estima: a pior coisa é ficar levando fora, tentar atacar
no tempo errado, etc. Isso mina o cara e tu acaba te recolhendo.

Falando e falando, e sendo legal, engraçado, simpático, educado, alguma mulher vai se interessar. E quanto mais tu falar e for legal sem tomar fora, mais
mulheres vão te conhecer e te cumprimentar. Não adianta querer pegar mulher parado num canto, a não ser que tu tenha algum atributo extraordinário do
tipo: é absurdamente lindo, é absurdamente rico, é famoso, etc. Eu não sou nenhum desses.
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Citando Mr.CITIZEN COPE 
Aproveitando o tópico, vcs chegam já lancando a real pra mina, da do indiretas ou diretas, lançando que quer bjar ou ficam esperando o melhor
momento? 

Eu já falo o que acho e o que quero, mas as vezes tenho medo de assustar a mulherada.
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Hoje é provavelmente a época da história (pelo menos recente) mais fácil de pegar mulher. Tem muito mais balada e pubs e bares, muito mais mulher que
homem, tem muito homem gay, e as mulheres não são mais reprimidas socialmente: elas se reúnem, bebem mesmo e vão pra balada, se tiverem a fim pegam
e dão.

baggio321
grande dino, realmente falar é um quanto fácil, todo mundo tem boca e fla o quanto qUizer, agora pela pequena experiencia q eu tenho, fica dificil vc tentar
conversar com uma mina q esta em um grupo, ainda mais se for balada com musica alta ou cOisas assim, pra ela notar vc tm q cutucar pra poder flar com
ela... E normalmente elas dão fora direto, vc chegando com um Oi, td bm? algo assim, elas se afastam, vc tentar pedir qualquer outra cOisa pra elas, uma q
outra vai te ouvir, outras simplesmente neem te deixam acabar de flar e trocam de lugar. tente explicar melhor essa sua abordagem ae, o problema não é
conversar com a mina, o problema é abrir um campo de conversa, q ela aceite conversar com vc etc.

Allan
Citação:

é isso ae, tem que pegar tudão! se alguem derramar a agua, nois passa o rodo! Saudades de ir pra caxias e para cada lugar q olho, uma mina mais linda que
a outra *-*

ClapTrap
Citação:

tl;dr

@Topic 
Os homens normalmente não conquistam as mulheres que querem pelo simples fato que são feios/pobres/burros ou então se acham feios/pobres/burros.
simples assim.

Dino
Citação:

Citando Dino 
tem q pega essas mina tudo ae, melhor época da historia pra ser homem hétero e solteiro

Citando Dino 
Eu acho assim amigo, cada um tem um estilo. O cara tem que fazer o que ele faz melhor, o que se sente melhor fazendo. Tem amigo meu que é
diretaço e se dá bem e se dá mal, mas ele não se atucana, é como ele se sente melhor. Já eu sempre fui conversador, do tipo que ficava 1 hora
falando com a guria e não partia pro beijo, mesmo que já pudesse.

Eu sou assim, tento chegar da maneira menos agressiva possível. Eu vejo as minas (e aqui as bonitas, não as gordas no carnaval, essas é só
chegar pegando) como um peixe: tu tem que botar o anzol na boca pra fisgar. Quanto melhor posicionado o anzol, mais garantida é a fisgada,
menor o risco. Mas eles sabem que tem muitos pescadores visando eles, então se blindam mais ainda, ficam mais desconfiados. Se chegar
fazendo barulho, assustando, sendo agressivo, o peixe foge e não tem mais como pegá-lo. Eu vou numa conversa amistosa, assuntos neutros,
geralmente se puder envolver as amigas e outras pessoas melhor. E nunca pelas costas ou que pegue ela de surpresa! Ela tem que, fisicamente,
estar “aberta” a que alguém entre. E muitas enganam só pra dar o fora e se achar, dessas tem que rir.

Primeiro, tenho que mostrar algum atributo: a mina gata não vai pegar alguém que não pode oferecer nada pra ela - é a mina gata que escolhe
com quem ela fica, e não o contrário (a não ser no estupro). Depois que tu já tá por perto é ir trabalhando pra tentar lançar o anzol e colocá-lo
perto da boca do peixe, conversar com a guria. Às vezes, no desenrolar da conversa, tu vê que não vai dá, as probabilidades tão muito baixas, e
tu sai por cima, sem tomar fora, finge que quem tá ocupado e tem mais coisas pra fazer é tu, continua inabalado. Acredite, isso eleva a auto-
estima: a pior coisa é ficar levando fora, tentar atacar no tempo errado, etc. Isso mina o cara e tu acaba te recolhendo.

Falando e falando, e sendo legal, engraçado, simpático, educado, alguma mulher vai se interessar. E quanto mais tu falar e for legal sem tomar
fora, mais mulheres vão te conhecer e te cumprimentar. Não adianta querer pegar mulher parado num canto, a não ser que tu tenha algum
atributo extraordinário do tipo: é absurdamente lindo, é absurdamente rico, é famoso, etc. Eu não sou nenhum desses.

Hoje é provavelmente a época da história (pelo menos recente) mais fácil de pegar mulher. Tem muito mais balada e pubs e bares, muito mais
mulher que homem, tem muito homem gay, e as mulheres não são mais reprimidas socialmente: elas se reúnem, bebem mesmo e vão pra balada,
se tiverem a fim pegam e dão.

Citando baggio321 
grande dino, realmente falar é um quanto fácil, todo mundo tem boca e fla o quanto qUizer, agora pela pequena experiencia q eu tenho, fica dificil
vc tentar conversar com uma mina q esta em um grupo, ainda mais se for balada com musica alta ou cOisas assim, pra ela notar vc tm q cutucar
pra poder flar com ela... E normalmente elas dão fora direto, vc chegando com um Oi, td bm? algo assim, elas se afastam, vc tentar pedir
qualquer outra cOisa pra elas, uma q outra vai te ouvir, outras simplesmente neem te deixam acabar de flar e trocam de lugar. tente explicar
melhor essa sua abordagem ae, o problema não é conversar com a mina, o problema é abrir um campo de conversa, q ela aceite conversar com
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Cara, eu vou ser bem sincero: quanto melhores atributos a mina tiver, mais atributos ela vai exigir pra se entregar pra alguém, normal. Eu não vou conseguir
pegar a Gisele Bundchen, nunca. É claro que um cara alto e boa pinta e ticudão tem vantagem no aspecto físico, não tem como negar. Mas as coisas não são
tão ruins: a mulher, diferente do homem, é muito menos visual. Ela dá valor a outros atributos: presença, charme, simpatia, segurança, liderança, status, etc.
Mulher feia é que tá na merda, pq homem geralmente valoriza muito mais o visual. Por isso se vê caras fisicamente ruins com mulheres estonteantes, e não
vice-versa.

Talvez vc esteja chegando nas minas erradas. Às vezes a mina realmente não tá a fim de dar papo, não te curtiu, não ta na pilha sei lá, acontece. Pode tá
acontecendo qualquer coisa. Aí nem os master pegadores vão conseguir.

O que eu geralmente faço é dar uma analisada. Pense num jogo de poker, onde as cartas da mesa estão viradas: com um 2 e um 7 na mão vc até pode
ganhar, mas suas chances são muito pequenas, vai arriscar muito e provavelmente vai perder, do tipo a mina ta dançando com um cara e nem te olhou.
Agora, com uma dupla AAs, já vale a aposta. Po, procura uma mina que esteja descontraída, tente dar uma olhada antes pra ver a receptividade. A mina que
olha e não se esquiva bruscamente, ou a mina que olha mais de uma vez, já um ótimo sinal. Ela deu uma abertura, vale uma abordagem educada. E talvez vc
esteja chegando sei lá, no meio da pista. Essa é uma chegada que nao tem como ser indireta, a mina tá ali dançando com as amigas, ela sabe o que vc quer.
E se ela nao quiser, vai fechar a porta mesmo. Procura puxar conversa em cantos da festa, os cantos de conversa onde rola interação.

E não tem segredo, um sorriso e um oi tudo bem é o que tem fazer. Procure alguma linha, alguma desculpa pra falar com o grupo ou com a guria, e partir
dali tente se inserir. Fale de assuntos gerais pra tentar ganhar a confiança, pra que as pessoas ou a mina se abra a conversa, que possa se estabelecer a
interação. Depois dessa parte, facilita. Nem sempre é fácil, mas sendo educado não tem pq ter medo. Se não der, fecha o assunto e vaza. Trabalhe em todos
os atributos, tente maximizar o maior potencial seu em cada um: se vista melhor, seja engraçado, seja um cara agradável que seja legal falar contigo, seja
espontaneo.

E, acima de tudo, seja seguro e auto-confiante: ninguem é melhor do que tu e tu nao deve nada pra ninguem. Depois que eu me dei conta disso, tudo ficou
melhor. As vezes da, as vezes nao. Mas nao existe culpa, fracasso, receio. São só pessoas conversando.

Overhaulin'
Citação:

Embora alguns leem na frase em destaque "VAGABUNDAS", é justamente essa frase que explica o motivo de ser tão ridiculamente fácil pegar mulher hoje em
dia. 

Especialmente nas grandes cidades onde ninguém sabe da vida de ninguém, a mulher não tem a preocupação se a reputação dela vai ficar arranhada caso ela
fique com 5 ou 50 numa balada. Ela quer ser feliz e ter prazer tanto quanto nós. É por essa razão que elas capricham na chapinha, metem um salto alto e se
enfiam na calça mais justa que conseguem entrar: PRA NÓS.

Bobo de quem acha que elas fazem isso pra causar invejinha nas outras... :o

Nekozawa
Isso aí, galera. Quem seguir as dicas dicas desse tópico vai comer tanta mina que o peru vai ficar rouco.

Citação:

Sei lá...

Nunca vi um cara falando para outro "caralho, velho, olha o salto alto daquela mina, que foda!" sem terminar com "ui, arrasou, amiga!" Para o cara
mediano, cabelo de mulher só serve para ser puxado, salto alto só para levar pisões e calça justa só para ser arrancada com a boca na cama. :coolface:

Overhaulin'
Citação:

vc etc.

Citando Dino 
Hoje é provavelmente a época da história (pelo menos recente) mais fácil de pegar mulher. Tem muito mais balada e pubs e bares, muito mais
mulher que homem, tem muito homem gay, e as mulheres não são mais reprimidas socialmente: elas se reúnem, bebem mesmo e vão pra
balada, se tiverem a fim pegam e dão.

Citando Overhaulin' 
É por essa razão que elas capricham na chapinha, metem um salto alto e se enfiam na calça mais justa que conseguem entrar: PRA NÓS.

Bobo de quem acha que elas fazem isso pra causar invejinha nas outras... :o

Citando Nakassawa 
Sei lá...

Nunca vi um cara falando para outro "caralho, velho, olha o salto alto daquela mina, que foda!" sem terminar com "ui, arrasou, amiga!" Para o cara
mediano, cabelo de mulher só serve para ser puxado, salto alto só para levar pisões e calça justa só para ser arrancada com a boca na cama.
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ahuehuha

Nós não vemos essas coisas sob a mesma ótica feminina, óbvio.

Enquanto uma mulher olha pra outra em modo scanner, pra gente o fato dela estar bem vestida, maquiada e produzida = gostosa = transável = quero pegar
:coolface:

Mas vc já viu algum amigo seu falar "sabe aquela feinha ali? aquela com o cabelo desarrumado e de tênis all star? porra, é feinha mas é super gente fina,
inteligente, parceira... tô afim de ficar com ela" ??

Claro que não. Pois como já falaram aqui, nós somos muito mais visuais. O que nos chama a atenção logo de cara são os atributos externos. Não vai adiantar
nada a mina ser phD em física quântica, ganhadora do Nobel e falar 8 idiomas, se não tiver um apelo visual forte. E sabendo disso, algumas investem pesado
no look

Nekozawa
Citação:

Cara, para a maioria dos tetudos do hM, se a mina tiver um Xbox já tá bom.

Huahsuahushuahsuhaushauhuhsauhusa!

Overhaulin'
Citação:

Para alguns tetudos, se a mina fizer assim :D, o cara tem uma ejaculação precoce

Onilink
Citação:

Ou isso ou pra fortalecer o ego (o que, em alguns casos, significa homens dando em cima).

Overhaulin'
Citação:

A gente não gosta de estar com o shape em dia pra elevar a auto estima e consequentemente atrair os olhares femininos? Pq com elas seria diferente?

JhonSmith
Citação:

Citando Overhaulin' 
Não vai adiantar nada a mina ser phD em física quântica, ganhadora do Nobel e falar 8 idiomas, se não tiver um apelo visual forte. E sabendo
disso, algumas investem pesado no look

Citando Nakassawa 
Cara, para a maioria dos tetudos do hM, se a mina tiver um Xbox já tá bom.

Huahsuahushuahsuhaushauhuhsauhusa!

Citando Overhaulin' 
Bobo de quem acha que elas fazem isso pra causar invejinha nas outras...

Citando Onilink 
Ou isso ou pra fortalecer o ego (o que, em alguns casos, significa homens dando em cima).

Citando Overhaulin' 
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Normal, 90% da população é controlada pelo Ego, e chuto que a grande maioria, talvez uns 75% nem deve saber o que é isso.

Truman
Citação:

Semelhante atrai semelhante, uai! A bosta atrai merda, etc. :coolface:

E vocês que se arvoram de entender as mulheres não sabem de nada, não. Não sabem porra nenhuma! :rly:

São idiotas que nem qualquer outro brasileirinho de merda, desses filhos da puta que seguem o desejo da mamãe em ser puta. :spoiler:

Ao invés de se preocupar com baladas, vocês deveriam investir em si mesmos (estou sendo até óbvio). 

Só que vocês vem de uma família de putas que lhes disseram que ser puta é vantajoso. :ban:

E pode até ser.

Mas a pessoa termina louca, demente, xarope, limítrofe, vazia, fútil e querendo se matar. 

Mas a grande canalhice do brasileiro é essa: ele é prático. :close:

Vai para onde lhes disseram que é mais fácil, mais sossegado e mais lucrativo.

Beleza.

Só que a Vida não tem nada de prática.

Esses oásis de certezas não passam de ilusões pois TUDO é acaso.

Por que investir nisso tudo? Porque o OUTRO que aconselhou tem inveja e rancor da felicidade alheia pois ele tinha uma personalidade própria que trataram
de reprimir. E, reprimindo o outro, ele passa adiante a filhadaputagem que nos é tão comum. :)

Citação:

O mundo que vocês vivem é uma ilusão.

E o que se pode fazer pra se "vencer" no mundo das ilusões? 

Contar mais mentiras, soltar mais delírios, inventar ainda mais ilusões. :coolface:

O interesse feminino pelas coisas é uma farsa, todo mundo sabe disso. Mas as pessoas milionárias, empresários, políticos, baladeiros, enfim, esse pessoal da
grana e do poder, precisa DESESPERADAMENTE de mais e mais ilusões.

É um vício, a verdadeira fome do Ego. :ban:

Porque eles querem ilusões. Sendo a maior delas o dinheiro, depois poder, reconhecimento, coisas e tal.

Parece que não tem fim, esse povo quanto mais tem, mais quer e se aliam SEMPRE a pessoas que lhes dêem ainda mais ilusões.

O que acontece é que tem uns caras que mentem tanto e tão bem, que acabam CONVENCENDO de que são o que não são!

Perceberam? É um amontoado de cascata que só existe porque os caras não aguentam de fome por mentiras! :rly:

Nenhuma criança seguiria por esse caminho, mas lá vão eles, tolos e imbecis, se alimentarem de mais e mais mentiras...

Esticando essa fome e enatecendo-a como se ela fosse a razão do viver do ser humano.

Por isso que a gente vê tantos jovens "prestarem serviços" à essas mulheres que estão aí, exatamente por serem tão iludidos e podres quanto elas. :close:

A gente não gosta de estar com o shape em dia pra elevar a auto estima e consequentemente atrair os olhares femininos? Pq com elas seria
diferente?

Citando Forfeit 
Eu comecei a pegar mulher quando percebi que caras com metade da minha inteligencia conseguiam sair numa balada e pegar várias. Depois
disso facilitou muito.

Se o cara é super inteligente e isso atrapalha na hora de chegar em mulher, adianta ler um livro? Piorar ainda mais a situação? Não sei se vale.

Citando Tuvan 
Essa horda de moleques de 16-18 anos q estão entrando na acadêmia e comprando turbas de suplemento, nada mais é do que o resultado
advindo das frustrações consecutivas no âmbito noturno.
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Esse é o mundo em que vivemos. ;)

Ganimedes
A grande verdade é, por mais difícil que seja admitir, que eu pego mulher não pelo prazer físico, mas pura e simplesmente para inflar meu ego sabendo que
eu sou capaz e desejado. Faço regime, corro, malho e gasto com roupa apenas para inflar meu ego e ganhar autoestima. 

Como chegar em mulher: simplesmente converse. Se houver receptividade você tenta algo. Eu sempre pergunto se posso beijá-la.

Overhaulin'
Citação:

Podem até não saber mas estão lá malhando, cuidando do cabelo e da pele, comprando roupa de marca... hehe

Onilink
Citação:

Porque a cabeça feminina é bem diferente da masculina. Usando um exemplo bem tosco, eu não vou cortar o cabelo, usar roupas melhores, ir na academia e
dirigir um carro foda nem remotamente pra impressionar meus amigos. Tanto que quando eu saio com amigos pra um lugar que eu não conheço/casa de
alguém, eu sempre pergunto "vai ter mulher lá?". Caso negativo, eu quero que todo mundo vá para a puta que o pariu e o máximo que eu vou fazer é trocar
de camiseta. 

Já as mulheres estão numa eterna competição de quem atrai mais atenção, quem atrai mais olhares, etc... Basta notar alguns pontos. Por exemplo, se um
cara entra com uma guria linda num bar/numa balada, ele automaticamente sobe no conceito de todas mulheres do local. Por que? Porque as que já estavam
vão entrar numa competição com a que você trouxe junto por sua atenção. "Ganha" quem desbanca a outra.

E qual papel que o homem exerce nesse exemplo? Mero espectador, quase um juiz, nessa competição de vaidades.

Frisando, pra deixar bem claro: evidente que isso não é regra, mas é o que acontece na maioria dos casos - várias vezes, escancarado.

Overhaulin'
Citação:

Concordo que a mulher é bastante competitiva nesse aspecto, elas até podem gostar dessa sensação de "olha como eu sou melhor e mais gostosa do que
vocês, suas vadias". Mas no final das contas isso não vai ter adiantado muito se ela só tiver conseguido mobilizar a atenção feminina e não tiver atraído pelo
menos um macho pra ficar com ela. A não ser que ela seja lésbica, hehe

Forfeit
Nisso eu concordo com o Onilink, geralmente as mulheres se vestem pras outras. Sempre tem competição entre elas e o ego de uma mulher é muito mais
frágil do que a de um homem. Logo é muito importante elas sempre estarem "por cima" da situação.

Citando JhonSmith 
Normal, 90% da população é controlada pelo Ego, e chuto que a grande maioria, talvez uns 75% nem deve saber o que é isso.

Citando Overhaulin' 
A gente não gosta de estar com o shape em dia pra elevar a auto estima e consequentemente atrair os olhares femininos? Pq com elas seria
diferente?

Citando Onilink 
Porque a cabeça feminina é bem diferente da masculina. Usando um exemplo bem tosco, eu não vou cortar o cabelo, usar roupas melhores, ir na
academia e dirigir um carro foda nem remotamente pra impressionar meus amigos. Tanto que quando eu saio com amigos pra um lugar que eu
não conheço/casa de alguém, eu sempre pergunto "vai ter mulher lá?". Caso negativo, eu quero que todo mundo vá para a puta que o pariu e o
máximo que eu vou fazer é trocar de camiseta. 

Já as mulheres estão numa eterna competição de quem atrai mais atenção, quem atrai mais olhares, etc... Basta notar alguns pontos. Por
exemplo, se um cara entra com uma guria linda num bar/numa balada, ele automaticamente sobe no conceito de todas mulheres do local. Por
que? Porque as que já estavam vão entrar numa competição com a que você trouxe junto por sua atenção. "Ganha" quem desbanca a outra.

E qual papel que o homem exerce nesse exemplo? Mero espectador, quase um juiz, nessa competição de vaidades.

Frisando, pra deixar bem claro: evidente que isso não é regra, mas é o que acontece na maioria dos casos - várias vezes, escancarado.
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Outra, acredito que a natureza humana é poligámica. Inúmeras espécies de animais superiores tem o conceito de macho alpha e um grupo de fêmeas que só
se relaciona com esse lider. Não duvido nada que no momento em que tu entra em um ambiente com uma mulher bonita do lado tu não ative, de certa
forma, esse instinto. Outra, no momento em que tu tem uma mulher bonita do lado tu ja foi "testado" e aprovado por alguem que provavelmente tem critérios
altos de escolha.

manjo das compraria
Citação:

isso é verdade, isso ate foi explicado no livro, a pre-seleção de outras mulheres é uns fatores que mais atrai as mulheres

a pre-seleção para as mulheres é como se fosse uma mulher com a anca mais larga que a cintura para os homens( o famoso corpo violão) , isso desperta a
atração de forma quase insconciente.

Cirrose LVI
livro num sei não, mas tem esse vídeo mto bom que te da todas as dicas necessarias:

http://www.youtube.com/watch?v=K5rnuIVM0s0

faça bom proveito :yes:
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Citando Forfeit 
Nisso eu concordo com o Onilink, geralmente as mulheres se vestem pras outras. Sempre tem competição entre elas e o ego de uma mulher é
muito mais frágil do que a de um homem. Logo é muito importante elas sempre estarem "por cima" da situação.

Outra, acredito que a natureza humana é poligámica. Inúmeras espécies de animais superiores tem o conceito de macho alpha e um grupo de
fêmeas que só se relaciona com esse lider. Não duvido nada que no momento em que tu entra em um ambiente com uma mulher bonita do lado
tu não ative, de certa forma, esse instinto. Outra, no momento em que tu tem uma mulher bonita do lado tu ja foi "testado" e aprovado por alguem
que provavelmente tem critérios altos de escolha.
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