


Através da formação em psicologia aprimorei 

ainda mais o meu trabalho, sendo possível 

um embasamento científico.

Teorias como a PNL, Cognitivo 

Comportamental e Gestalt fornecem 

conceitos para uma transformação profunda 

no mindset, comportamento e no modus 

operandi.

Você está adquirindo os conhecimentos 

certos para o seu desenvolvimento.
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Antes de tudo, é preciso identificar se a 

mulher apresenta algum nível de 

desinteresse.

Adriano Moura

INDICADORES DE
DESINTERESSE



O Segredo da Leitura Corporal

Identificar os sinais de interesse é uma 

das ETAPAS MAIS IMPORTANTES para 

seduzir uma mulher.

Saber fazer uma correta leitura corporal 

e comportamental através dos 

indicadores de interesse e desinteresse 

direciona o homem na tomada de 

decisão no TEMPO PERFEITO...

Em que o limiar de atração da mulher 

está no máximo...

Logo, se demorar demais para beijar a 

garota, ficará na zona de amizade... E 

se agir antes da hora quebrará a 

conexão e SERÁ REJEITADO...

23 Assuntos +3 Exemplos de Conversa 4



INDICADORES DE 

DESINTERESSE

Não faz perguntas sobre você;

Cruza os braços;

Responde de forma 

desinteressada (sim, não, talvez);

Vai com a amiga e deixa você 

sozinho;

Busca rotas de fuga (olha para os 

lados);

Não volta depois de ir ao banheiro;



Vira o corpo na hora do flerte;

Não presta atenção na conversa;

Mantém sempre a bolsa no colo;

Fica o tempo todo no celular;

Sorriso sarcástico;

Diz que você é muito legal, mas 

que não vai rolar.

Se você identificar mais de 5 indicadores de 

DESINTERESSE, significa que ainda não 

conseguiu seduzir a gata.



Nessa lista você encontrará todos os 

indicadores de interesse que uma mulher 

apresenta durante a paquera.

Adriano Moura

INDICADORES DE

INTERESSE



1. Sinais de Flerte!

Ela foi atraída por você...

2. Sinais de Conexão!

Ela gostou de você...

3. Sinais de Desejo!

Ela quer beijar você...

Os sinais femininos podem 
ser divididos em 3 fases...



SINAIS DE FLERTE!

Olha na sua direção;

Sensualiza na dança, dá 

gargalhadas ou faz jogada de 

cabelo;

Passa bem perto de você;

Olha e cochicha com as amigas;

Inclina o corpo para ficar de 

frente com você, no seu raio de 

visão;



Esbarra intencionalmente em 

você;

Te pergunta as horas. Se já 

acabou de usar o aparelho na 

academia;

Tenta puxar assunto, caso se 

encontrem no trabalho ou 

faculdade;

Ajeita o vestido ou retoca a 

maquiagem.



Faz contato visual;

Sorri bastante;

Tenta te impressionar;

Elogia você;

Interesse pela conversa, faz 

perguntas para quebrar o 

silêncio;

Mexe nos cabelos, se maquia ou 

ajeita a roupa;

SINAIS DE CONEXÃO!



Inclina o corpo na sua direção;

Pede para você segurar algum 

objeto pessoal (bolsa);

Diz que está solteira;

Fica sozinha com você, até se 

recusa ir com as amigas para o 

banheiro;

Faz perguntas pessoais (se você 

tem namorada);

Demonstra certa ansiedade 

(esfrega os pulsos, brinca com 

algum objeto);



Diz que gostou de você;

Está soltinha, dança e se diverte 

ao seu lado;

Se você dá um passo a frente 

para ficar bem perto, ela não se 

afasta;

Quando não te escuta, chega o 

ouvido perto da sua boca;

As amigas dela também 

interagem com você;

Busca validação, ou seja, se 

importa com a sua opinião 

sobre ela;



Brinca com você de maneira 

mais íntima: “Para, seu bobo!”;

Se estiverem sentados, encosta 

a perna em você;

Após você pedir o telefone, ela 

confere se digitou o número 

certo no seu teclado;

Depois de ir ao banheiro com as 

amigas, volta para você;

Te oferece algo dela (bala, 

bebida, água).



Toca no próprio pescoço;

Segura o contato visual por 

alguns segundos;

Toca em você e permite ser 

tocada;

Morde os lábios;

Pescoço e orelhas pegando fogo 

(vermelhos);

SINAIS DE DESEJO!



Olha para a sua boca;

Aceita se afastar do grupo e 

ficar sozinha com você;

Faz elogios físicos (você é bem 

cheiroso. Tem os olhos bonitos);

Ela chupa uma balinha para 

melhorar o hálito;

Afasta os cabelos para mostrar 

o pescoço;

Para de falar e faz contato 

visual.



Conclusão ...

Antes de agir, você precisa ter a 

CERTEZA DO INTERESSE DELA, 

identificando através dos sinais de 

interesse que já foi estabelecido a 

conexão emocional

Nesse caso, significa que está no 

caminho certo, ou seja, a mulher 

gostou de você...

Entretanto, não beije rápido, pois você 

ainda precisa ser bem sucedido na 

ÚLTIMA ETAPA DA SEDUÇÃO...

Portanto, apenas depois de identificar 

alguns dos sinais de DESEJO, é que 

você deve iniciar o processo de 

fechamento do jogo (Beijá-la)...



Se você quiser aprender mais sobre 

seduzir mulheres, continue a sua saga 

de conhecimentos com os conteúdos 

do Adriano Moura.

Através dos materiais gratuitos que 

acessou, você já teve ideia do quanto o 

Adriano ensina a seduzir mulheres de 

um jeito prático, descomplicado e 

muito eficaz.

E acima de tudo, de uma forma 

didática para que o seu aprendizado 

seja o mais rápido possível.

Se os conteúdos gratuitos já são acima 

da média... Imagine o poder dos 

conteúdos Premium do Adriano Moura.

E o seu primeiro eBook avançado, está 

na próxima página....



QUERO O EBOOK!
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CONTINUE ACOMPANHANDO
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