


Através da formação em psicologia aprimorei 

ainda mais o meu trabalho, sendo possível um 

embasamento científico do meu método de 

ensino sobre sedução e conquista.

Tudo isso, aliado à 11 anos de experiência na 

área, já tendo atendido milhares de alunos.

Portanto, é garantido que, você está adquirindo 

os conhecimentos certos para o seu 

desenvolvimento no jogo da conquista.

https://www.youtube.com/user/adrianoblogueiro1
https://www.instagram.com/_homemalphaoficial/
https://www.facebook.com/homemalphaofficial/


VOCÊ REALMENTE CONHECE

AS REGRAS DO JOGO? ♠♥♣♦

Se você jogar um jogo sem conhecer as regras, as 

chances de sair perdedor serão muito altas.

Por isso, quando o homem não sabe como 

funciona o jogo da conquista, quase sempre será 

rejeitado, ou nunca conseguirá sair do zero a zero.

E não se trata de fazer o básico, pois é o que todos 

estão fazendo o tempo todo.

Além disso, se você quer seduzir sendo um cara 

bonzinho (sem usar a malícia)... Esqueça esse livro 

e nem perca o seu tempo acabando de ler.

Afinal, o que vou revelar aqui a maioria das 

mulheres não desejam que você saiba e ainda vão 

discordar, pois não querem você dominando o jogo.



Sugiro que pare imediatamente de acreditar nessa 

baboseira de que... Sendo você mesmo e se 

esforçando, encontrará a mulher certa....

Quantos caras legais, esforçados e prestativos você 

já conheceu, e que estão sozinhos?

Enquanto a maioria dos cafajestes estão sempre 

muito bem acompanhados. Na verdade, esses 

sortudos até rejeitam as mesmas mulheres que os 

“Caras legais” se esforçam muito para conquistar.

Pare de tentar provar para as mulheres que merece 

uma chance. Está na hora de virar o jogo para que 

elas é que façam de tudo para conquista-lo.

Não estou falando em ser um patife e maltratar as 

mulheres. Mantenha o seu caráter, mas, coloque 

um pouco de pimenta na sua personalidade e será 

a mistura perfeita para o sucesso absoluto nesse 

disputado jogo da conquista.



AS 21 REGRAS PARA
CONQUISTAR UMA MULHER 

Tentar conquistar uma mulher sem conhecer as 

artimanhas da conquista... É como jogar xadrez 

sem conhecer as regras do jogo.

ADRIANO MOURA



1. Seja Rústico e Sistemático

Elas são atraídas por homens que fala o que 

pensa e principalmente... Aquilo que não gosta.

Isso gera respeito, mas as mulheres não 

querem que você saiba disso, pois é cômodo 

ter um monte de capacho que aceita tudo.

Uma mulher pode até sair ou namorar com um 

cara assim, mas jamais vai o respeitar. E 

provavelmente, mesmo que ela seja fiel, há 

altas chances de sentir atração por um durão 

que não aceita ser feito de marionete.

Na verdade, elas já estão entediadas dos 

bajuladores da atualidade.
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E quando se fala em rústico, não significa ser 

um machão que cospe no chão. Mas um 

homem que preserva a masculinidade raiz.

Lembrando que masculinidade é NÃO TER 

VERGONHA DE SER HOMEM e preservar a 

sua essência masculina.

Enquanto machismo é subjugar as mulheres ou 

se considerar superior à figura feminina.

Visto isso, você precisa entender que elas já 

não aguentam mais tanto homem frouxo.

Então, espalham que “falta homem”, quando 

na verdade tem milhares por aí disponíveis. As 

mulheres querem dizer que falta “homem 

masculino”, do tipo que vale a pena investir.
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A maioria dos homens hoje em dia colocam as 

mulheres no pedestal como semideusas, e por 

isso não conseguem se impor.

» Mulher: “Só vou sair com você se me levar no 

restaurante que eu escolher”

» Homem: “Tudo bem minha princesa, te levo 

em qualquer lugar que quiser”

Esse é um bom exemplo do homem que, deixa 

claro que aceitará qualquer exigência apenas 

para ter a companhia da mulher.

Na verdade, o máximo da carência é se 

esforçar para PAGAR O JANTAR em um lugar 

caríssimo, e ainda comemoram o fato de ter 

conseguido um pouco de companhia feminina. 
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Já a postura de um rústico sistemático é 

completamente diferente.

» Mulher: “Só vou sair com você se me levar no 

restaurante que eu escolher”

» Homem: “Puxa! Acabamos de nos conhecer e 

você já quer fazer exigências. Tudo bem uma 

mulher pedir para leva-la em algum lugar, mas 

condicionar sair comigo à escolher o 

restaurante, não é a postura que espero em 

uma pessoa que eu queira me relacionar”

Sempre deixe claro que, você não está se 

humilhando pela companhia dela como a 

maioria dos caras. Apenas está a convidando 

para sair, com o intuito de que AMBOS 

POSSAM TER A CHANCE de se conhecerem.
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2. Vá “Direto ao ponto”

A maioria dos homens ficam fazendo firula 

para chamar uma mulher pra sair. 

❌ Passam meses conversando

❌ Se tornam o melhor amigo

❌ Ficam ouvindo problemas

❌ Agradam e presenteiam

❌ Tentam provar que são legais

Somente depois de muito investimento é que 

tentam a sorte, mas de maneira indireta com 

medo de ouvir uma negativa.

Perdem tempo, energia e as vezes dinheiro. 

Para piorar, deixam passar o momento quente 

da paquera e acabam entrando na friendzone.
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Os caras normalmente ficam fazendo rodeios e 

escondem suas reais intenções.

“Vamos sair qualquer dia desse”

“Quem sabe um dia a gente possa se conhecer”

“Talvez nossa amizade vire algo a mais”

Um Alpha se comporta de maneira totalmente 

diferente, ou seja, é bem direto ao ponto, sem 

medo de se posicionar...

“Gostei do seu jeito, por isso quero te conhecer 

melhor. Vamos comer uma pizza na quinta?”

Não fique inventando moda antes de convidar 

uma mulher para sair (seja direto). Além disso, 

quanto antes fizer o convite, maiores serão as 

suas chances.
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3. Não queime a largada

Antes de uma mulher se apaixonar, há todo um 

processo de sedução e conquista. Muitos não 

compreendem isso e avançam etapas. 

Por exemplo: se declarar antes da mulher 

realmente estar apaixonada.
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Como você escancara os seus sentimentos 

antes da hora. Em primeiro lugar, demonstra 

carência, fazendo com que a mulher perceba 

que tem o total controle do jogo nas mãos.

Além disso, faz com que ela possa pensar que 

você é do tipo que não tem autocontrole e se 

apaixona facilmente.

Logo, para evitar isso, não fale ou demonstre 

sentimentos até ter a certeza de que ela 

também já está muito envolvida.

E a mulher demonstra isso através dos sinais. 

Se você ainda não identificou nenhum, 

provavelmente ela ainda não está apaixonada. 

Por isso, esconda o jogo e continue investindo 

pesado na conquista.
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4. Utilize a escassez

Uma dica antiga, mas que ainda funciona. 

Mulheres gostam de homens difíceis e ponto 

final, mesmo que algumas digam que se 

afastam se o homem não correr atrás.

Isso é pura balela, é fácil falar, mas na prática 

de 11 anos trabalhando com sedução e 

conquista, o que vejo é mulheres correndo 

atrás de babacas e rejeitando caras incríveis 

que estão sempre por perto.

E não estou falando dessa baboseira de ficar 3 

dias sem responder ou sumir depois do 

encontro. Na verdade, esse joguinho de 

adolescente tentando bancar o difícil pode 

aniquilar as suas chances.
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Ser difícil é investir seu tempo, energia e 

dinheiro naquilo que te traz algum retorno.

Portanto, se a mulher está com joguinhos ou te 

desrespeita, você diminui ou até para de dar 

atenção a ela.

Além disso, um Homem Alpha não fica sempre 

disponível ou desesperado esperando a gata 

responder a sua mensagem no WhatsApp.

Invista em outras mulheres, jamais dedique-se 

totalmente a uma paquera que você nem sabe 

se dará certo. Não fique o tempo todo 

pensando em uma mulher, valorize o seu 

trabalho, treino, alimentação, leia livros, faça 

um curso, saia com amigos.
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5. Nunca faça dramas

Em hipótese alguma fique fazendo birrinhas, 

dramas ou reclamando porque a mulher sumiu 

ou ficou com outro cara.

“Estou triste porque você me ignorou na festa”

“Está me dando pouca atenção, fico muito 

chateado com isso”

Esse tipo de comentário de homem carente e 

desesperado diminui drasticamente as chances 

com uma mulher.

Sendo assim, mesmo que esteja bastante 

chateado, evite ser reativo e transmitir isso 

para a mulher.
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Na verdade, é bom que você evite em uma 

conquista dizer as seguintes palavras ou frases.

❌ Chateado

❌ Carente

❌ Muito triste

❌ Sinto a sua falta

❌ Me sinto péssimo

Saiba que, as mulheres SE APAIXONAM por 

suas FORÇAS, e não pelas suas fraquezas.

Sei que isso pode soar muito insensível da 

parte delas. Então, digo ... “Seja bem vindo ao 

mundo real e cruel da sedução”

Uma mulher sente pena de um cachorrinho 

abandonado e indefeso. Mas não tem a mesma 

sensibilidade com os homens fracos.
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6. Não suprima as suas vontades

Se a mulher define quando vão sair, transar, se 

falar ao telefone, você perdeu o controle do 

jogo e está nas mãos dela.

» Mulher: “Vamos sair apenas nas quintas... E 

você vai me deixar em casa as 02:00”

» Homem Alpha: “Quero te ver também às 

sextas, e não saio com hora para voltar. Se não 

der para ser assim, não será possível nos 

encontrarmos”

Enquanto um Beta aceita qualquer imposição. 

O Alpha se posiciona, não suprimindo a sua 

própria vontade para se submeter aos 

caprichos femininos.
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Quer mais um bom exemplo, dessa vez se 

referindo a relacionamento.

» Mulher: “Vamos transar uma vez na semana”

» Homem Alpha: “Quero transar quando der 

vontade e rolar um clima. Não aceito ter data 

definita para essas coisas”

Note que um Alpha jamais força a barra, ele 

simplesmente expõe a sua posição e se a 

mulher não quiser acatar, é uma escolha dela. 

Claro que essa escolha terá consequências.

Por isso, jamais abaixe a cabeça por tudo que 

uma mulher impor, e se ela não aceitar isso, 

está com você apenas por ser um bananão e 

por isso nunca o respeitará.
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7 – Eleve a sua energia

Muitos me relata que estão vivendo no limbo, 

uma vida medíocre e sem qualquer emoção.

Então, querem encontrar uma mulher para 

salvá-los desse mar de frustrações e tédio.

O cara que tem esse mindset está encrencado. 

Primeiro que nenhuma mulher será a solução 

para a sua vida entediante. Em segundo lugar, 

elas simplesmente não sentem nenhuma 

atração por homens assim.

Mulheres gostam de homens com a 

autoestima elevada, que amam a vida e que 

transpiram felicidade. E você nunca conseguirá 

transmitir isso sendo um infeliz.
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Portanto, para conquistar qualquer mulher você 

precisa antes de tudo conquistar a si mesmo. 

Evoluir e ter uma vida emocionante.

• Praticar esporte

• Ler bons livros

• Focar na academia

• Ter um hobbie

• Cultivar bons amigos

• Viajar e curtir a vida

Não estou falando em viver como um magnata 

ou ter que pular de paraquedas para 

impressionar as mulheres.

É apenas uma questão de sair da zona de 

conforto, parar de se queixar dos problemas e 

assumir o protagonismo da sua felicidade. 

GUIA DE CONQUISTA

As 21 Regras Para Conquistar Uma Mulher 21



8. Cuidado com a impunidade

Estar com uma mulher e até transar com ela 

não significa que você a conquistou.

E se você aceita ser tratado como lixo apenas 

para ter um pouco de sexo e companhia 

feminina, está lendo o eBook errado.
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Conquistar é deixar a mulher subindo pelas 

paredes para te encontrar, ficando louca para 

te ver, colocando a melhor calcinha para te 

deixar maluco entre quatro paredes.

Além disso, a garota te considera o homem 

dela, te respeitando, admirando e 

demonstrando estar toda apaixonadinha. 

✅ Também manda mensagens

✅ Demonstra muito respeito

✅ Tenta fazer algo para te agradar

✅ Se preocupa com você

✅ Faz algum esforço para estarem juntos

E para conseguir isso, você precisa mostrar que 

é homem com masculinidade o suficiente para 

não aceitar ser feito de capacho.
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Elas começam com pequenos deslizes...

❌ Cancelando um encontro sem motivos

❌ Elogiando outros caras

❌ Curtindo fotos de bonitões no Instagram

❌ Te ignorando na frente das amigas

❌ Sendo grosseira e te tratando mal

Se mesmo assim você continuar a venerando, 

a gata entenderá que está com um bananão.

Na verdade, na maioria das vezes é até um 

teste mental, ou seja, ela erra propositalmente 

apenas para entender se você é fraco.

Aquele que não se posiciona é visto como um 

bananão... E elas não sentem o menor tesão 

por homens com esse perfil.
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9. Confie no seu taco

Os cafajestes tem uma confiança absurda, eles 

andam por aí e pensam que são cobiçados 

pelas mulheres.

Esse ar de “Se achar” pode até ser criticado por 

muitas garotas, mas, elas sentem uma forte 

atração por homens presunçosos.

Não estou falando em arrogância ou soberba... 

Mas de se achar o cara.

Você deve chegar em uma mulher porque se 

acha foda e sabe que ela vai gostar de você... 

Nem sempre estará certo, mas só de pensar 

isso a sua energia será tão poderosa que as 

suas chances vão aumentar absurdamente.

GUIA DE CONQUISTA

As 21 Regras Para Conquistar Uma Mulher 25



Normalmente a beleza feminina é intimidadora 

para os homens, diante das mais gatas, por 

não serem igualmente belos, se consideram 

desprezíveis. Mas, para elas há muitas outras 

qualidades mais valiosas do que beleza física.

• Autoconfiança

• Inteligência

• Maturidade

• Bom papo

• Ousadia

• Senso de humor

• Equilíbrio emocional

Perdedores não querem assumir que são 

incompetentes em conquistar uma mulher. 

Então, preferem afirmar que são rejeitados por 

NÃO serem belos... Pare de acreditar nessas 

baboseiras e foque na sua evolução.
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10. Seja um desafio excitante

As mulheres gostam de desafios, de saber que 

algo não veio por acaso, ou seja, que foi 

conquistado com certo esforço.

Elas gostam de saber que teve muito mérito 

em deixar um homem apaixonado.

Por isso, o cara que já está de paixonite 5 

minutos após terem trocado contatos, expõe a 

sua fraqueza emocional e ainda deixa bem 

claro que conquista-lo não foi nenhum desafio. 

Para uma mulher, é como jogar um jogo no 

nível mais fácil, será bem entediante. Logo, 

homens fáceis são desprezíveis.
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Alguns erros simples podem aniquilar as suas 

chances por te fazer parecer fácil, carente e 

desesperado.

❌ Enviar muitas mensagens

❌ Declarar sentimentos precocemente

❌ Ficar agradando o tempo todo

❌ Bajular com elogios

❌ Aceitar ser enrolado

O pior é que, homens fáceis continuam dando 

atenção mesmo após serem rejeitados.

A mulher não faz nenhum esforço para estar 

com o homem, o coloca na friendzone, marca e 

cancela encontros, responde as mensagens 

depois de dias e de forma fria... E mesmo 

assim o cara fácil NÃO CONSEGUE se afastar.
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11. Estimule a cobiça feminina

Não precisa ser mulherengo ou cafajeste, mas 

as mulheres precisam saber que tem outras 

interessadas em você.

Homens solitários levanta a suspeita de que 

são desinteressantes. Nesse sentido, as 

mulheres pensam da seguinte maneira.

“Se esse homem não serve para as outras, 

porque serviria para mim?”

Ou

“Se ninguém quer esse cara, ele deve ter algum 

tipo de problema”
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Por outro lado, se tem muitas mulheres de alto 

valor interessadas, significa que aquele homem 

deve ter algo de muito positivo.

• Bom de papo

• Manda bem na cama

• Tem personalidade

• É muito inteligente

Outra vantagem de ser cobiçado, é que as 

mulheres são competitivas por natureza e por 

isso querem um homem que muitas tentam 

conquistar, mas não conseguem.

Portanto, mesmo que esteja sozinho, jamais 

deixe que uma paquera que quer conquistar 

saiba que ela é a sua única opção.

GUIA DE CONQUISTA

As 21 Regras Para Conquistar Uma Mulher 30



12. Use a cordialidade

As mulheres amam homens educados, e isso 

elas não se importam em dizer. No entanto, o 

que não revelam é que a simpatia é 

praticamente irresistível.

E não se trata de bajular todo mundo na 

falsidade. Mas de um homem educado, com 

um belo sorriso no rosto e que contagia a todos 

com a sua positividade.

E principalmente, que não trata bem apenas 

aquela que quer transar.

Por isso, não seja cordial apenas com a 

gostosa da academia, trate bem também os 

funcionários e outros alunos.
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Se você chega em um ambiente, cumprimente 

as pessoas com motivação.

Se aborda uma mulher, não pense que ela está 

lá para dar atenção a todos. Aproxime-se de 

maneira cordial, esteja habituado a usar 

expressões do tipo.

“Com licença”

“Bom dia”

“Tudo bem com você”

Quero reforçar que não é uma questão de 

falsidade, de ser educado apenas para 

impressionar as mulheres.

Procure ser um homem de bem com a vida, 

assim naturalmente as pessoas gostarão de 

você, incluindo as mulheres.
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13. Ouça as mulheres

Pare de falar de si mesmo ou de ficar 

prestando atenção apenas no decote delas. 

“As mulheres gostam de homens 

interessados, e não dos que querem se 

fazer de interessantes....”

Ouça o que uma mulher conversa, preste 

atenção nela. Faça perguntas, decifre todos os 

seus segredos e apaixone-se pelo que ela é, e 

não pelo seu par de seios.

Esse é o maior problema dos sedutores 

inexperientes, eles simplesmente ficam 

hipnotizados com a beleza de uma mulher, e 

não conseguem reparar nos detalhes.
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Quanto mais informações você tem de uma 

mulher, mais recursos você terá para deixa-la 

bem interessada em você.

• Valores

• Hobbies

• Do que tem medo

• O que deseja no momento

• Seus sonhos

• Projetos de vida

Ao invés de se preocupar com o que deverá 

falar para uma mulher, motive-a para que fale 

pelos cotovelos.

Além disso, fique atento a cada palavra de uma 

mulher. Da boca dela sairá as informações 

mais importantes para conquista-la.
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14. Tenha uma boa aparência

As mulheres não dão a mínima se você tem um 

bíceps de dar inveja. No entanto, são muito 

atentas quanto a aparência.
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Veja por si mesmo... Como uma mudança de 

visual pode fazer uma diferença considerável 

na percepção que temos de uma pessoa.

É a mesma pessoa nas fotos. Mas, de acordo 

com as imagens, acha que esse sedutor teria 

sempre as mesmas chances?
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Através de uma boa aparência, você transmite 

características de alto valor para uma mulher, 

antes mesmo de começar a conversar com ela.

“Uma simples imagem pode valer bem 

mais do que mil palavras”

Esse ditado é muito oportuno sempre que nos 

referimos ao visual de um homem.

E além de transmitir valores. Através de uma 

boa aparência, você naturalmente chama à 

atenção das mulheres.

Por outro lado, quando é desleixado ou um 

“Barango”, normalmente se é quase invisível 

para elas, o que diminui drasticamente as 

chances de atração.
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Saiba que, homens que tem estilo e cuidam do 

visual, naturalmente transmitem.

• Autoconfiança

• Boa energia

• Poder

• Organização

• Limpeza

• Autoestima

Por isso, esteja atento aos cuidados com barba, 

cabelo, pele e sobretudo invista em roupas 

estilosas e com bom caimento no seu corpo.

Não se trata de comprar roupas caras de grife, 

mas de se vestir bem. É possível fazer isso 

apenas aprendendo um pouco sobre o assunto 

e investindo no look certo.
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15. Faça um jogo arriscado

Dar um gelo ou se impor são coisas que você 

nunca vai fazer se tiver medo de perde-la. 

Por isso, homens de paixonite possuem 

chances desprezíveis. Eles sempre são 

previsíveis, nunca têm coragem de arriscar 

uma estratégia mais ousada.

Jamais tenha medo de perder uma mulher, se 

isso acontecer haverá outras. Portanto, não a 

coloque em posição de semideusa mesmo que 

esteja completamente apaixonado.

E também, pare de criar expectativas com 

mulheres que acabou de conhecer, tenha 

autocontrole para se envolver gradativamente.
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Evitar a paixonite é muito importante na 

conquista, uma vez que, apaixonado terá medo 

de fazer algo ousado e perde-la para sempre.

O homem de paixonite, mesmo que tenha 

0,000001% de chance, vai se agarrar na 

esperança de que um dia as coisas mudem.

“Jogadas previsíveis não dão resultados. 

Um bom jogador não tem medo de jogar 

pesado e partir para o tudo ou nada”.

Sendo assim, não tenha medo de ignorá-la ou 

de não aceitar uma situação, mesmo que isso 

possa custar os seus 0, 000001% de chance.

Ela não é a única mulher do mundo, pare de 

ser como um cachorrinho carente. Seja HOMEM 

o suficiente para viver sem essa mulher. 
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16. Não faça joguinhos

Pare com essa frescura de joguinhos 

manipulativos. Por exemplo:

❌ Fazer ciúmes

❌ Bancar o cafajeste

❌ Sumir e aparecer

❌ Dar um gelo do nada

❌ Jogar indiretas em rede social

Jogue limpo e sem manipulação, se ela 

começar com joguinhos, a sua estratégia é não 

cair nessa e pular fora.

Assim, a mulher perceberá que não está para 

brincadeira, que é o tipo de homem que não 

aceita que brinquem com você.

GUIA DE CONQUISTA

As 21 Regras Para Conquistar Uma Mulher 41



É claro que você tem que ser indisponível, ou 

seja, deixar claro que não estará o tempo todo 

por conta dela. Ao mesmo tempo, se ela 

começar a te desrespeitar, deve dar um gelo.

Mas, tudo isso tem que ser natural, você tem 

mesmo que cuidar da sua vida e não ficar o 

tempo todo atrás mulher... Entretanto, isso é 

diferente de ficar fazendo contas se já deu o 

tempo certo para responde-la.

Exemplo, ela está interessada e o cara some 

depois do encontro, isso será um tiro no pé.

Se você for um homem focado na sua vida, 

naturalmente as suas atitudes demonstrarão 

que não é do tipo muito disponível. E que não 

precisa rastejar por uma mulher.
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17. Promova boas experiências

O tempo que passa ao seu lado precisa ser 

uma experiência agradável para a mulher.

✅ Gargalhadas

✅ Sensação de segurança

✅ Conversas interessantes

✅ Comida boa

✅ Diversão

Por isso, nada de ficar reclamando da vida, 

conversando sobre problemas ou gerando 

briguinhas desnecessárias.

Esse é um ponto que elas amam nos 

cafajestes, os caras estão sempre se divertindo 

com as pessoas, ou seja, de bem com a vida.
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É claro que qualquer pessoa tem dias ruins, 

mas aprenda a manter isso bem longe das 

suas relações.

Homens reativos que se deixam afetar por 

tudo, estão sempre preocupados e lamentando 

a sorte, o que afasta as mulheres.

Outro erro grave é cobrar demais, mal a 

conhece e discute por ciúmes ou age como se 

já fossem namorados.

Não importa se acabou de abordar uma mulher 

ou se estão no primeiro encontro.

Foque em criar um clima leve e descontraído. 

Então, beijo, sexo ou relacionamento serão 

uma consequência, ou seja, o resultado do que 

uma mulher sente ao seu lado.
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18. Derrube a coroa dela

Trate uma mulher linda com igualdade, não 

deixe que a beleza dela impressione você. 

Em uma conversa em grupo, não dê atenção 

apenas para a mais gata... Na faculdade, não 

fique como a maioria bajulando e chamando 

para sair a mais bonita da sala.
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Quando você tem consciência do seu valor, 

perceberá o seguinte:

“O que você representa como homem é 

muito mais valioso do que a superficial 

beleza feminina....”

Valorize as suas próprias qualidades que a 

beleza de qualquer mulher parecerá 

insignificante. Como resultado, você nunca 

pensará que precisa a bajular.

Pelo contrário, passará a pensar que ELA É QUE 

PRECISA conquistar um homem como você.

Isso é bem diferente do modo de pensar e agir 

dos bajuladores superficiais que toda mulher 

bonita tem aos seus pés.
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19. Tenha um diferencial

Todo homem precisa ter um diferencial, algo 

que seja a sua marca registrada.

• Saber cozinhar

• Dançar bem

• Escrever livros

• Tocar violão

• Habilidade com desenho

Todo mundo é bom em alguma coisa, descubra 

qual é o seu talento.

Agora, se você disser que não tem nenhum 

talento e que não faz nada além de trabalhar, 

comer e assistir TV, a verdade é que NÃO É 

MESMO um cara interessante.
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E não se trata de falta de dinheiro ou tempo, 

mas de acomodação.

Nenhuma mulher quer um homem que apenas 

vai levando a vida, sem muito sentido. Ela 

precisa contar para as amigas:

“Nossa! Eu conheci um cara que toca violão 

muito bem”

“Acredita que ontem, ele me levou na sua casa 

e cozinhou para mim”

“Precisam conhecer o meu novo ficante, ele me 

desenhou perfeitamente”

Portanto, apaixone-se por algo que possa 

investir tempo e energia, isso eleva a sua 

autoestima e ainda impressiona mulheres.
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20. Dê segurança

As mulheres gostam de segurança e muitos 

homens pensam erroneamente que vão 

proporcionar isso agindo da seguinte maneira:

❌ Sendo o amigo protetor

❌ Pagando as contas da mulher

❌ Resolvendo todos os problemas dela

❌ Demonstrando apoio incondicional

❌ Elevando mais ainda a autoestima dela

Esse tipo de assistência não faz uma mulher se 

sentir segura, pelo contrário, ao perceber que é 

um bananão bajulador, você se torna fraco, e 

nenhuma mulher se sente segura perto de 

homens fracos.
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A maior segurança que você pode dar a uma 

mulher é demonstrar para ela que está ao lado 

de um homem poderoso.

• Autoconfiante

• Motivado

• Comunicativo

• Inteligente

• Ambicioso

Não é o que você faz para uma mulher, mas o 

que você representa como homem é que faz a 

diferença na hora da conquista.

Você pode mover um mundo por uma garota, 

mas, se NÃO FOR UM HOMEM interessante, 

nada disso vai fazer muita diferença para ela.
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21. Conquiste a fisicalidade

Saiba que, as mulheres gostam de homens 

envolventes, que transpiram sexo...

É claro que, isso não significa ser um tarado ou 

que tenha que ficar assediando garotas. 

Respeito é indispensável em um homem.

No entanto, esconder os seus instintos sexuais 

é um erro grave que impede que ocorra um 

clima de sedução. Por outro lado, avançar o 

sinal tentando beijar a mulher antes de ter 

estabelecido determinado grau de fisicalidade, 

resultará em uma rejeição imediata.

O pior é que, muitas vezes, esse erro deixará as 

coisas praticamente irreversíveis.
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A maioria das mulheres, em quase todas as 

situações, se sentem a vontade de beijar 

somente após sentirem intimidade física.

Para isso, é fundamental gerar valor durante o 

processo de conquista.

• Visual atraente

• Perfume agradável

• Contato visual

• Escalação física

• Conversa quente

Quanto mais sentidos você ativar (visão, olfato, 

tato, paladar, audição), mais você ganhará 

intimidade física, o que se tornará uma ponte 

para o corpo dela.
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É claro que, você não consegue isso por acaso, 

há todo um processo para transformar uma 

simples conversa, em um climão bem quente.

Em primeiro lugar, o homem precisa promover 

um bate papo descontraído, deixando a mulher 

muito confortável na sua presença.

Depois, gradativamente investir em elogios 

mais quentes, contato visual e toques.

“Não é tão simples, por isso é preciso 

aprender através de livros e cursos o jeito 

certo de deixar uma mulher fisicamente e 

psicologicamente atraída...”

Por hora, você precisa entender que não 

adianta tentar beijar ou fazer sexo com uma 

mulher sem estabelecer a fisicalidade.
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Conclusão

Esses são os princípios mais importantes que 

um homem precisa saber para se dar muito 

bem no jogo da conquista.

E deixar de seguir qualquer uma dessa regras, 

quase sempre resultará em rejeição.

É óbvio que, seguir o que foi ensinado aqui é 

apenas o primeiro passo. Mesmo assim, estará 

fazendo bem melhor do que a maioria dos 

caras que tentam seduzir de um modo intuitivo, 

e por isso falham miseravelmente.

De fato, sedução não é uma ciência exata, não 

há uma receita de bolo. Mas com 11 anos de 

experiência, garanto que alguns erros simples 

podem quase zerar as suas chances.
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E os homens cometem esses erros sem 

perceber, pois acabam sendo intuitivos na hora 

de conquistar uma mulher.

Você não aprende sobre sedução na escola, 

seus familiares e amigos sabem tanto quanto 

você (quase nada). Por isso, é natural que a 

maioria dos caras não saibam o jeito certo de 

deixar uma mulher interessada.

Por outro lado, alguns se destacam porque 

aprendem a regra do jogo e conhecem todos os 

atalhos para chegar mais rápido ao coração ou 

no meio das pernas de uma mulher.

É com esses caras que você precisa aprender 

como seduzir. Por isso, esqueça tudo que 

aprendeu até hoje, pois se funcionasse você 

não estaria lendo esse livro.
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Durante 11 anos tenho me dedicado ao estudo 

das relações humanas.

Apesar de ter sido tímido e péssimo com as 

garotas na adolescência, consegui virar o jogo 

nos anos seguintes e desenvolvi uma vasta 

experiência estando com muitas mulheres.

Como resultado, passei a ensinar milhares de 

homens a também dominar o jogo da 

conquista e ter sucesso com elas.

Posteriormente, resolvi me graduar em 

psicologia para aprimorar a minha visão 

sobre o comportamento humano.

Assim, se tornou possível fazer o meu trabalho 

de uma maneira ainda mais profissional.
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Somente por esse eBook gratuito, já foi 

possível ter uma noção do quanto você pode 

aprender sobre conquistar mulheres.

Na verdade, esse livro é apenas a ponta do 

iceberg, que não representa nem 1% de tudo 

que você ainda pode aprender sobre o universo 

feminino e o jogo da conquista.

Você pode ter em mãos um TREINAMENTO 

COMPLETO DE CONQUISTA, com conteúdos 

altamente relevantes para homens que querem 

alcançar um alto padrão de conquista.

A partir de hoje é vida nova, você já deu o 

primeiro passo, a na página a seguir estará o 

verdadeiro tesouro que você precisa para ter o 

poder de conquista em mãos. Confira .....
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TREINAMENTO 100% PRÁTICO  
E FUNCIONAL PARA 

CONQUISTAR MULHERES!

Elaborado por um profissional graduado 

em Psicologia, com 11 Anos de Experiência 

em sedução e conquista...



E AINDA... GANHE DE BRINDE 
UM SUPER BOX DE EBOOKS!



RESULTADOS DOS ALUNOS DO
MÉTODO HOMEM ALPHA 2.0!







TREINAMENTO COM ALTA 
EFICÁCIA PARA CONQUISTAR 
MULHERES!

✅ Mais de 40 aulas

✅ Palestras práticas e interativas

✅ eBooks Avançados

✅ Metodologia de fácil aplicação

✅ Estratégias comprovadas na prática

✅ Mentor com experiência

✅ Grupo de alunos no WhatsApp

Descubra como conquistar mulheres utilizando 

estratégias que funcionam de uma maneira 

natural e rápida... Sem precisar usar técnicas 

mirabolantes ou abordagens perigosas.



TREINAMENTO COMPLETO
+ BOX DE EBOOKS

Se inscreva agora no treinamento e

GARANTA todos os brindes...

https://metododeseducaoalpha.com.br/treinamento-completo/


CONTINUE ACOMPANHANDO

O MENTOR ADRIANO MOURA

https://www.youtube.com/user/adrianoblogueiro1

https://www.instagram.com/_homemalphaoficial/

https://www.facebook.com/homemalphaofficial

http://www.homemalpha.com.br/
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