COMO VENCER UM CONFRONTO ARMADO EM
TRÊS SEGUNDOS?
Escrito em 26/01/2020 por Marcelo Esperandio

Neste artigo eu ensino como vencer um confronto armado em três segundos seguindo um
processo lógico e simples.

Vou ensinar você a vencer um confronto armado em três segundos, mas antes vou contar
como cheguei nesta Fórmula Secreta.

O Grupo
Eu carrego uma arma há cerca de dezessete anos, mas não por imposição mas por ter feito
uma escolha. Eu carrego uma arma fora de serviço, no meu horário de folga, quando estou
de férias, dentro do shopping, nas minhas viagens e também por conta do meu trabalho.
Minha primeira vocação foi ser militar do Exército, durante sete anos servi o meu país e
decidi portar uma arma dentro ou fora de serviço, fui oficial temporário durante esta época.
Algum tempo se passou e chegou a Polícia, então portar uma arma se tornou algo
inegociável e imprescíndivel para a minha carreira, mais uma vez eu tinha optado por
pertencer a um Grupo de homens e mulheres que decidem o destino da sua vida quando
confrontados com um agressor ou ameaça. Eu não pertenço a este Grupo por ser POLICIAL,
eu pertenço a este Grupo por optar carregar uma arma e fazer dela um instrumento de
aplicação da Lei, por manter as pessoas de bem em segurança, assim como a minha família
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e aqueles que estão a minha volta.

A Ferramenta
Agora você quer entender como isso me levou a Fórmula Secreta? Durante estes dezessete
anos carregando uma arma eu treinei, me dediquei e aprendi com homens, mulheres,
policiais, militares, atiradores, esportistas, homens de operações especiais, com pessoas
comuns e extraordiárias como manusear uma arma de fogo com segurança e de forma
proeficiente. Alguns me mostraram isto dentro do estande, outros fora dele, mas todos
contribuiram de forma direta para que eu me torna-se o que sou hoje.
Quando você carrega, porta ou tem em propriedade uma arma de fogo para a sua defesa,
da sua família ou mesmo para a aplicação da Lei, você procura uma forma de desenvolver,
aprender e praticar novas habilidades ou simplesmente viver o seu hobby em alto estilo.
Algo te faz refletir sobre a necessidade de dominar esta ferramenta que nas palavras do
Markos Kloss "a arma é um equalizador de forças". Domine a ferramenta!

A Equação
A Prova de Tiro aplicada nas linhas da Esperandio Tactical Concept consiste em sacar a sua
arma do coldre e realizar cinco disparos a uma distância de 3 metros num ponto do
tamanho da metade de uma folha de A4 localizada no centro da silhueta, tudo no tempo de
dois segundos e meio. A Fórmula Secreta não é essa, isto é parte da Equação, a Fórmula
Secreta está em entender padrões pré-ordenados, ler cenários e prever ações, então decidir
entre usar a força letal ou não e depois de tudo isso ser capaz de sacar a sua arma e
NEUTRALIZAR uma ameaça em menos de três segundos. Por que três segundos? Porque
esta é média de tempo de duração de confrontos armados.
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A Transformação
Eu posso lhe ajudar com isso, não importa o que te fez vir até aqui, mas como você irá se
mover adiante. Fazê-lo melhor, mais rápido e mais efetivo é a parte fácil, torná-lo um
Instrutor referência, um Operador mais versátil ou um Atirador mais letal é parte da
equação. Minha função é gerar TRANSFORMAÇÃO, a mudança da sua PERCEPÇÃO DE
REALIDADE lhe tornará um PREDADOR mais qualificado, habilidoso e capaz de prever os
padrões que contemplam o seu cenário. Agora você estará pronto para vencer um confronto
armado em três segundos.
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