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As mulheres não 
querem que você 
acredite neste e-book, 
por motivos óbvios.

Este e-book chega até você codificado, com um número de 
série de dezoito dígitos, ocultos, que estãoligados ao nome 
e endereço do comprador, fornecidos a nós no momento 
da compra. Isto se torna necessário para uma possível 
identificação, caso haja uma duplicação, cópia, extravio, ou 
qualquer outra forma de violação dos direitos autorais do 
autor. Seu dever, como comprador desta obra, é zelar pela 
sua integridade moral e cívica, não permitindo que cópias, 
duplicidades ou revendas sejam feitas em seu nome. Uma 
vez identificada a duplicidade, cópia, revenda, ou qualquer 
outra forma de violação dos direitos autorais do autor 
deste e-book, o responsável pela compra irá ser levado a 
júri comum, através de processo judicial, e responderá nos 
rigores da lei por crime contra Direitos Autorais.
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A provação mais difícil da minha vida foi passar 6 meses 
sendo um cara gentil, educado, amigo das mulheres, após 
vários anos que deixei de ser um “Cara legal” para me 
tornar um homem egoísta, machista e cafajeste, queria 
ter a certeza que estava enganado sobre a minha 
convic«o de que as mulheres NáO GOSTAM dos caras 
legais.

Fiz tudo que um cara legal faz durante 6 meses, e deixei 
de fazer tudo que fazia antes. O veredito: sendo um cara 
legal você terá muitas amigas, será elogiado o tempo 
inteiro por elas, mas sempre que quiser mais do que a 
amizade ouvirá a frase çVoc° ® um cara legal, mas 
vamos manter nossa amizadeè

Passei 6 meses sendo rejeitado, ouvindo a palavra amigo 
o tempo inteiro e sem nenhuma mulher para sair nos 
finais de semana. Agora! imagine os caras que n«o s«o 
t«o atraentes quanto eu? A situação é ainda mais 
CATASTRÓFICA ...

Com todas essas experi°ncias criei "As 50 leis do homem 
sexualmente atraente" , ou seja, tudo que deixei de fazer 
nesse per²odo, al®m das minhas atitudes que deixam as 
mulheres com vontade de fazer sexo loucamente comigo, 
muitas at® correndo atr§s como cachorrinhas, enquanto 
rejeitam os outros caras.

Qualquer homem que deixar de aplicar essas leis JAMAIS 
ser§ sexualmente atraente, mesmo que consiga namorar 
uma mulher, certamente apenas conseguiu demonstrar 
que ® o provedor que passa segurana, mas na realidade 
ela continuar§ com vontade de fazer sexo com o homem 
que tenha poder sexual.

A  PR O V A Ç Ã O
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P R E F Á C I O

Pode ter certeza que tem 
um cara transando gostoso 
com a mulher que você está 
apaixonado, enquanto você 
faz tudo para conquistá-la, 
tentando ser o cara mais 
legal que ela já conheceu.

Amigo, sofri muito nesses 
meses de provação, fiquei 
apaixonado, a minha 
autoestima no chão, mas 
valeu a pena.

Eu sei que a realidade é dura, mas sofri isso na 
pele para ter certeza que as mulheres não querem 
um cara atencioso, romântico, legal e verdadeiro. E 
estou falando de todos os tipos de mulheres, 
inclusive as mais recatadas.

Eu fui tudo isso, depois de todo este sofrimento, a 
única coisa que precisei fazer foi aplicar as minhas 
50 leis do poder sexual para começar a transar 
com várias novamente e ainda fazê-las correr 
atrás.

Passei meses sendo rejeitado, humilhado, carente 
e transando com mulheres fáceis e pouco 
atraentes. Fiz tudo isso para sentir na pele o que 
muitos homens sentem a vida inteira, e agora 
tenho a convicção de tudo que fiz errado e estou 
revelando para você neste e-book.
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Este material é extremamente polêmico, as mulheres jamais concordarão 
com o que está escrito nele, acima de tudo não vão querer que você 
acredite, obviamente pelo fato de ensinar coisas para seduzi-las. Por isso é 
vendido apenas para os Membros Alpha Máster, evitando que caia nas 
mãos de vacilões que passará esta obra prima para as mulheres.

Tudo que você aprenderá é para se tornar mais sexualmente atraente, ou 
seja, não são técnicas para conquistar uma mulher, e sim, para fazer com 
que até mesmo as mais recatadas tenham um desejo ardente de fazer sexo 
loucamente com você.

Com este material não tem erro, você vai elevar o seu poder sexual a 
máxima potência, as mulheres vão desejar você da mesma maneira que 
desejam os cafajestes.

O E-book é prático e objetivo, com poucas páginas você aprenderá o que 
for preciso para deixar qualquer mulher com vontade de fazer sexo com 
você. As mudanças promovem resultados imediatos, você precisa apenas 
colocar as leis em prática para sair por aí transando como um louco. Um ou 
dois dias é mais do que o suficiente para começar a ter resultados, desde 
que você pratique da maneira certa.

Quanto mais leis você colocar em prática, maior será o seu poder em 
despertar o desejo sexual nas mulheres.

Este é o livro mais sexual de todos os tempos, totalmente exclusivo 
sobre fazer as mulheres sentirem um desejo incontrolável de fazer 
sexo com você.

Este é um livro para você ler todos os dias, antes de sair de casa, de 
ir para balada ou encontrar com uma mulher. Ele será um 
verdadeiro Manual, deverá ter na sua mente bem gravado cada lei, 
isso meu amigo, mudará completamente a sua vida.
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 T O D A  M U L H E R
É  S E X U A L
Sem essa de pensar que há mulheres que não gostam 
muito de sexo, ou que elas priorizam o amor. A verdade é 
que as mulheres gostam de romantizar o sexo e muitas 
vezes precisam de algum tipo de envolvimento afetivo 
para que tenham uma relação sexual, mesmo assim, saiba 
que todas são amantes do sexo de qualidade.

Mesmo a mulher que você quer levar para o altar, antes de 
qualquer coisa precisa ter uma poderosa vontade de fazer 
sexo com você. Se isso não acontecer e você se casar 
com ela, será apenas para ser o provedor, ela continuará 
com demandas sexuais não preenchidas e as suas 
chances de ser traído serão altas.

Eu já transei com muitas mulheres casadas, que amavam 
seus maridos e tinham um relacionamento perfeito, eram 
mulheres honestas, mas se renderam ao meu poder sexual 
porque não se sentiam sexualmente satisfeitas.

1
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Os maridos faziam de tudo para essas mulheres e 
achavam ser suficiente, mas o sexo é um instinto natural 
de reprodução, assim como os animais, 
fomos programados para praticar muito o sexo. É claro 
que nem toda mulher trai, isso é questão de princípios, 
por outro lado a fidelidade não significa que ela esteja 
sexualmente satisfeita, apenas deixa isso de lado em 
nome da sua família e de seus valores.

Em hipótese alguma deixe de considerar o 
sexo importante para elas, não há problema em dar 
amor e carinho, mas isso deverá ser apenas um bônus 
que torna você o melhor homem para um 
relacionamento, de qualquer forma, antes disso 
deverá ser um excelente amante e satisfazer 
sexualmente a sua mulher.

O problema do cara que é romântico e legal demais, 
porém que esconde o seu poder sexual, é que a mulher 
sabe que mesmo que tenha um relacionamento com ele, 
correrá o risco de ter uma vida sexual de fracassos, por 
isso esses caras geralmente são rejeitados imediatamente, 
pois antes de mostrarem seus valores de relacionamento, 
já deixaram claro sua incapacidade em satisfazer 
sexualmente uma mulher, motivando-a a procurar um 
macho de verdade.

Clique aqui e acesse todo Arsenal para se tornar um 
homem extremamente sexy

http://metododeseducaoalpha.com.br/
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2 O poder sexual é inato:

Todo homem nasce com ele assim como os animais, a 
diferença é que alguns com muito e outros com pouco, os 
animais mais sexuais (Alphas) da natureza ficam com as 
fêmeas. A sociedade criou você para ser o provedor e não 
o amante, provavelmente a esta altura você perdeu todo o
seu poder sexual, está moldado para ser o marido perfeito,
e não o amante sexy. Neste e-book vai aprender a ser o
“Homem Proibido”, que as mulheres desejam
ardentemente, mas tem medo de se apaixonarem.

Fomos programados para fazer sexo assim como todos os 
animais, a diferença  é que os valores culturais e religiosos 
definiram regras rígidas, sobretudo para as mulheres. De 
qualquer forma, o nosso instinto sexual ainda está gritando 
na nossa mente, muitas vezes isso fica reprimido e como 
resultado gera ansiedade, estresse, depressão.

Elas querem sexo tanto quanto nós e as vezes até mais, o 
problema é que a sociedade tirou isso das mulheres, elas 
foram reguladas a ter que rejeitar o sexo, em sociedades 
antigas eram até proibidas de ter orgasmos. Por isso as 
vezes elas ficam na defensiva, não transar no primeiro 
encontro, não significa falta de desejo e sim repressão por 
medo de quebrar seus valores culturais, mas no fundo do 
seu inconsciente, os instintos estão gritando para serem 
satisfeitos.

Uma mulher quando está sexualmente satisfeita fica mais 
feliz, aumenta a sua autoestima e melhora o seu 
desempenho até no trabalho. Por isso, elas querem muito 
sexo e você precisa dar isso a elas, estará fazendo não 
para a sua satisfação pessoal, mas uma boa ação no 
mundo. O mundo se torna um lugar melhor quando as 
mulheres estão tendo orgasmos.

Sendo assim, a segunda lei é sempre focar em dar o 
máximo de prazer sexual as mulheres sendo um Macho 
Alpha, e não um careta cheio de preconceitos em relação 
ao fato das mulheres gostarem muito de sexo.
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3 A vida imita o sexo:

Se o cara é frouxo e inseguro na vida real, é claro que esta 
será a sua atitude entre quatro paredes, pelo menos é isso 
que pensa as mulheres. Um homem tímido demais, cheio 
de vergonha e que aceita tudo que as mulheres fazem com 
ele, está deixando claro que é um frouxo, esta é a forma 
que ele tratará uma mulher no sexo.

Elas querem homem ativos, com atitude e pegada forte, 
que saibam direcionar o sexo, fazer o que tem que ser feito 
no momento certo, dominar completamente a mulher na 
cama. Tem cara tão frouxo que não possui nem a 
capacidade de trocar a posição no sexo, ou chegar o pau 
na cara da mulher para que ela dê uma boa chupada. 

Lembre-se, elas precisam ver o sexo nos seus olhos, 
sorriso, precisa demonstrar ser um cara sacana, dominante 
e cheio de energia, afinal, românticos frouxos servem 
apenas para casar, dar segurança e elevar a autoestima da 
mulher. Você não quer isso para você, por isso está lendo 
este e-book, provavelmente é como eu e deseja ao invés 
de segurança, dar orgasmo as mulheres.

Chegará o momento que você deverá demonstrar 
qualidades importantes para um relacionamento como 
segurança, confiança, maturidade, companheirismo, porém 
isso terá valor somente quando a mulher já considerar que 
você é um bom amante e ter a certeza que não passará a 
vida com um cara legal, companheiro, porém que a frustará 
no sexo.

Antes de qualquer coisa, saiba que ser sexualmente 
atraente é fazer o seu papel de homem, o macho 
reprodutor da espécie, um cara fraco e que nem ao menos 
consegue ser interessante sexualmente deixa a mulher em 
dúvidas se realmente será capaz de cumprir o seu papel 
em outras funções de homem como proteção, liderança e 
força, neste caso o instinto da seleção natural feminino 
rejeitará você, não apenas pelo sexo, mas por não 
demonstrar características de ser um macho dominador.
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4 A mulher é a sua escolha:

Um Alpha sexy jamais será escolhido por uma mulher, pois 
ele sabe que várias estão interessadas nele, por este motivo 
a iniciativa de escolha é sempre dele, um homem de valor 
não se preocupa em impressionar as mulheres, pois sempre 
estará focado em selecioná-las, identificar aquela que o 
merece.

A maioria dos homens fazem exatamente o contrário, se 
servem em uma bandeja para as mulheres e passam a 
impressão que estão lá disponíveis para aquela que quiser, 
isso detona o seu poder de atração sexual, pois as mulheres 
não querem o cara fácil demais, ao passo que ele não 
representa um desafio intrigante.

Você pode ser um sedutor que deseja e transa com várias 
mulheres, mesmo assim precisa deixar claro que a escolha é 
sua, você selecionou essas mulheres para fazer sexo com 
você, porém isso não significa que poderão tê-lo a hora que 
bem entender.

A oportunidade é sempre da mulher, por isso ela deve estar 
feliz e corresponder a altura, caso contrário estará fora da 
sua vida definitivamente.

Todas as vezes que uma mulher se comportar de maneira 
errada com você, cancelando um encontro, deixando de 
responder as suas mensagens ou sendo fria, você deverá 
puní-la por isso, muitas vezes o desprezo é a punição mais 
severa para elas, de qualquer forma, até excluí-la 
completamente da sua vida deve ser uma opção.

O problema é que os homens fazem exatamente o 
contrário, quando são ignorados correm atrás, ficam 
agradando e isso deixa a mulher em uma situação 
confortável, ao invés de puni-la os caras começam a 
agradá-la, por isso ela continuará usando a mesma 
estratégia de ignorá-los.

Por outro lado, quando você não cai neste jogo, ela 
certamente passará a dar mais valor, provavelmente 
começará a agradá-lo, pois percebeu que você também faz 
jogo duro e não vai cair na dela.

http://metododeseducaoalpha.com.br/
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5

T E N H A  O  E S T I L O  D E
V I D A  D E  U M  M A C H O

Você é um homem e não uma mulher, por isso deverá ter o 
estilo de vida masculino. Vá jogar bola, lutar, beber cerveja 
com os Brothers, caçar umas gostosas, ouvir rock pesado, 
ver filme de terror, luta.

Se você fica em casa assistindo Crepúsculo, ouvindo 
musicas românticas ou acompanhando novela, é mais fácil 
você atrair outro garoto, ou conseguir aumentar o número 
de amigas. O macho sexy tem um estilo de vida cheio de 
testosterona e não pensa em mudá-lo, e mesmo que 
conheça uma mulher não mudará o seu estilo de vida por 
causa dela, você pode até assistir Crepúsculo para agradar 
a sua gata, mas deverá deixar claro para ela que prefere 
Drácula, ou seus filmes de ação.

Cuidado, se você der bobeira as mulheres transformarão 
você em uma delas, será um homem fisicamente, mas com 
os hábitos e a mentalidade de uma mulher, jamais esqueça 
que elas são atraídas por machos diferente delas, não 
querem um homem parecido com uma mulher.



5 0  L E I S  D O  H O M E M  C O M  P O D E R  S E X U A L 12

7

6 Gentileza não gera atração sexual: 

Ser um cara gente boa, atencioso, amigo e parceiro são 
características relevantes para um relacionamento, mas não 
fazem a menor diferença na questão sexual. Nenhuma 
mulher jamais terá tesão por um cara simplesmente por ele 
ser gentil com ela, no máximo terá gratidão.

Durante 6 meses fui extremamente gente boa, atencioso, 
romântico com as mulheres que conheci e com nenhuma 
delas consegui transar, a resposta que recebi com mais 
frequência era “Olha, você é um cara fantástico, muito gente 
boa, mas não vai rolar, melhor continuarmos 
sendo amigos.”

Jamais faça o que ensinam em filmes e musicas

As mulheres ficam loucas com as atitudes dos românticos 
em filmes, gostam das musicas em que homens demonstram 
um amor incondicional, que chora pela mulher, manda flores, 
faz de tudo para conquista-la, saiba meu amigo que isso 
tudo é apenas ficção.

A realidade é totalmente diferente, filmes românticos e 
musicas são feitos para atrair ao público feminino, é claro 
que elas gostam de serem veneradas nos filmes, nenhuma 
mulher assistiria a um romance em que o cara é um cafajeste 
e mesmo assim a mulher fica apaixonada por ele.

Elas não querem assistir a própria realidade, em que estão 
apaixonadas por um cafajeste que pensa apenas em si 
mesmo. As pessoas não querem assistir a realidade, e sim as 
suas fantasias, os caras de filmes são apenas ideais de 
homens, se imitá-los você estará terrivelmente encrencado.

Por isso, em hipótese alguma aprenda a seduzir uma mulher 
imitando o que os caras fazem em filmes ou músicas, o 
poder sexual está acima de qualquer atitude de romantismo, 
nada contra ser um cara romântico, mas quero destacar 
novamente, isso funciona apenas quando a mulher já está 
atraída sexualmente.
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8 Primeiro o sexo, depois o amor: 

Essa é uma regra que grande parte dos homens não 
seguem, as mulheres querem amor, romance, 
companheirismo, mas isso somente depois de estarem 
apaixonadas. Para chegar a este ponto, primeiro você 
precisa despertar desejo sexual nelas, e quando é romântico 
demais antes da hora você reduz drasticamente seu poder 
sexual.

Uma mulher não quer que você diga que a ama, seja 
sensível e delicado antes e durante o sexo, lembre-se que 
sexualidade é uma questão instintiva, por isso deve ser algo 
um pouco selvagem, depravado. Somente depois de chegar 
ao orgasmo, a mulher provavelmente gostará do seu lado 
romântico, mas antes disso precisa conhecer o macho viril 
que existe dentro de você.

Homem tem que ser sexy, safado, confiante, imponente, 
metido, romantismo e sensibilidade são apenas 
complementos para deixar você ainda mais valorizado, mas 
o foco sempre deverá ser demonstrar a sua sexualidade.

9

Você não deve ser aquele cara que fica em casa assistindo 
Netflix esperando o amor da sua vida, ou apenas sair com os 
amigos enquanto não encontra a mulher certa. O homem é 
caçador por natureza e este deverá ser o seu hábito comum, 
sempre esteja a caça, procurando por sexo, mesmo que 
esteja apaixonado.

É claro que se quer um relacionamento, precisa buscar isso, 
ter foco, porém, sem jamais aposentar seu instinto de 
caçador. Quando você deixa de buscar por sexo, se torna 
um cara carente, fraco, com o tempo começará a ter 
dúvidas sobre o seu poder sexual.

Jamais invista em apenas uma mulher, tenha vários contatos 
no seu telefone e continue saindo como um caçador até que 
encontre aquela mulher especial que você tanto procura 
para ter um relacionamento. E quando encontrar, jamais 
deixe de ser sexy com ela, você deverá começar a ter 
atitudes de namorado, mas em hipótese alguma deverá 
aposentar o amante sexual.

Homem precisa ser noturno:

http://metododeseducaoalpha.com.br/


5 0  L E I S  D O  H O M E M  C O M  P O D E R  S E X U A L 14

10

 E N C A R     E                  S E U S  
S E N T I M E N T O S  C O M O
U M  H O M E M
Não é errado um Alpha se apaixonar, todos nós podemos 
nos render aos encantos de uma mulher, a diferença é que 
grande parte dos homens lidam com seus sentimentos 
como menininhas adolescentes apaixonadas, enquanto os 
Alphas sabem lidar como machos.

Sair por aí se declarando, rastejando aos pés da mulher e a 
colocando acima do seu  amor próprio é a maneira que uma 
menininha lida com seus sentimentos.

Um macho não está nem aí em chegar na mulher e dizer que 
está interessado. Ele é firme ao revelar o seu interesse, deixa 
claro que a deseja e tem boas intenções com ela, por outro 
lado, a mulher tem plena convicção de que ele em hipótese 
alguma ficará correndo atrás, e que se ela fizer qualquer tipo 
de joguinho de sedução, será deixada de lado e substituída 
por outra.

A mulher precisa sentir que você está dando uma chance 
para ela, e não o contrário. Falar do seu interesse é diferente 
de se declarar ou suplicar amor de uma mulher.
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12

11 Atração e relacionamento são coisas distintas:

Não confunda jamais essas duas coisas, a primeira atitude de 
um homem deve ser atrair sexualmente a mulher para transar 
com ela, não importa o quanto a gata seja recatada e você 
esteja apaixonado, nenhuma atitude de relacionamento deve 
ser feita antes dela ter uma vontade louca de fazer sexo com 
você.

Mesmo que conquista a mulher sem despertar desejo sexual, 
a chance de servir apenas como o provedor será alta, ou seja, 
ela poderá namorar com você e até ter alguns orgasmos, mas 
o desejo sexual dela ainda será baixo e isso pode gerar
grandes problemas futuros.

Atitudes como dar carinho, atenção, enviar flores, fazer 
agrados somente serão relevantes depois da mulher ter visto 
você como um potencial amante, a verdade é que um bom 
orgasmo vale mais do que mil flores.

Há mais verdade no errado do que no perfeito:

Mulheres não gostam de homens certinhos demais, que 
parecem perfeitos, pois isso acaba sendo assustador para 
elas, na linha de raciocínio de uma mulher a dúvida é se este 
cara não é algo falso que sabe muito bem esconder seus 
piores defeitos.

Por outro lado, um cara completamente errado é mais 
transparente, ele deixa claro que não se preocupa em 
esconder seus defeitos, com isso a mulher sabe exatamente 
tudo aquilo que precisa mudar para que ele se torne um bom 
homem. 

Essa certeza do que está errado em um cara, muitas vezes é 
mais atraente para a mulher do que a dúvida do que 
determinado homem possa ter de defeitos.
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13 A atração está na esfera do inconsciente: 

Na nossa mente CONSCIENTE está armazenado nossos 
pensamentos lógicos, aquilo que conseguimos pensar 
racionalmente e tomar uma decisão coerente, exemplo: 

Decidir qual caminho é mais próximo para chegar em 
determinado local.

Já na mente INCONSCIENTE está armazenado nossos 
instintos, aquilo que foi programado pela natureza, o mais 
próximo que temos dos animais. Geralmente o que está na 
mente CONSCIENTE foi programado pela sociedade como as 
normais sociais, valores, ética. Enquanto na mente 
INCONSCIENTE é uma programação que trazemos desde o 
nascimento e são ações automáticas, neste caso não há 
controle do pensamento. Exemplo: Você não decide por qual 
mulher ficar atraído sexualmente, é uma programação 
automática do sexo que não pede a sua opinião, apenas 
acontece.

Essa programação automática é responsável para a 
preservação da espécie, como a fome, frio, medo, tudo isso é 
para que você não precise pensar por exemplo, que se o 
local estiver extremamente frio poderá morrer, o seu cérebro 
trata de enviar uma sensação insuportável para que procure 
se aquecer, você não precisou aprender este tipo de coisa.

O sexo também é um instinto de sobrevivência, pois é 
através dele que a espécie humana se multiplica, se fosse 
algo consciente desde o início da humanidade, as pessoas 
poderiam priorizar outras coisas e talvez já estaríamos 
extintos, assim como os animais simplesmente são atraídos 
por algumas características e copulam, a espécie humana 
também faz a mesma coisa.

Sendo assim o sexo é um comportamento da escala 
instintual, é algo bem próximo do selvagem, a sociedade é 
que romantizou e criou regras rígidas, mesmo assim, ainda 
temos no íntimo da nossa mente INSCONSCIENTE este 
instinto animal, é claro que não fazemos como eles devido 
as regras sociais que estão na nossa mente CONSCIENTE.
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Toda esta explicação é para que você saiba que mais 
poderoso do que qualquer raciocínio lógico é aquilo que 
desperta o instinto sexual de uma mulher, ser um cara legal, 
atencioso e romântico estará agradando a sua mente 
CONSCIENTE, pois a sociedade criou regras em que uma 
mulher precisa transar apenas com aquele que a ama. Porém, 
o instinto sexual dela não quer saber de regras sociais, quer
apenas ser satisfeito em nome da preservação da espécie,
sendo assim procurará características sexuais, aquele que
demonstra maior poder de copulação e que possui genes
mais fortes.

Na natureza existe algo chamado seleção natural, as fêmeas 
não copulam com machos fracos para evitar que genes ruins 
sejam passados para a frente, também somos animais, apenas 
fomos educados pela socialização, em todo caso, ainda 
possuímos a seleção natural e por isso as mulheres eliminam 
os machos fracos e escolhem os fortes quando a questão é 
reprodução sexual, mesmo que ela não queira ter um filho, 
este mecanismo ainda está inconscientemente programado.

Características de ser um pai de família como gostar de 
crianças, ser atencioso, educado, gentil e amigo são 
relevantes para um relacionamento sem sombras de dúvidas, 
mas quando se trata de desejo sexual o que importa são 
características de ser um bom reprodutor e possuir genes 
fortes, as principais são confiança, saúde física, poder, 
inteligência, comunicação, autoestima.

A sua postura diz muito de você: 

Quando chegar em qualquer lugar a sua entrada precisa ser 
triunfal, demonstrando uma poderosa energia e confiança, o 
peitoral estendido, ombros abertos e cabeça erguida, além de 
passos lentos e controladas. O tom de voz deve ser firme, e 
se o seu visual estiver atraente você aumenta ainda mais seu 
valor social.

Obviamente não deverá chegar fazendo estardalhaço, pelo 
contrário, precisa ser discreto, porém imponente, em hipótese 
alguma chegue de cabeça baixa ou com postura de 
fracassado, as pessoas precisam olhar e imediatamente 
perceber um vencedor, alguém com perfil de liderança, pois é 
isso que atrai sexualmente as mulheres.
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 E L A S  G O S T A M  D E  
H O M E N S  E G O Í S T A S
É isso mesmo que você está lendo, mulheres não gostam de 
homens que se preocupam demais com elas, essa é uma 
função de namorado e não do amante sexual, caso você 
comece a namorar com uma mulher terá que ser atencioso, 
mas enquanto isso não acontecer, fica na sua e nada de ficar 
se preocupando.

Elas sentem atração por homens que se importam somente 
com o próprio umbigo, isso é sinal de desapego e poder, em 
todo caso não significa que deverá ser um cara insensível, e 
sim que foca na sua vida e que para ela conseguir a sua 
atenção terá que ser por merecimento, demonstrar excesso 
de preocupação deixa claro que já está apaixonado, por 
outro lado faz a mulher sentir medo de que você comece a 
ser invasivo e tirar a sua liberdade.

O egoísta deixa claro que não precisa das mulheres, 
certamente isso significa que ele deve ter uma vida 
extremamente divertida, diferente dos caras que se 
preocupam demais, deixando claro que a mulher sempre 
está no seu radar, por isso não deve ter outras coisas e nem 
outras mulheres interessadas.

Aprenda Como Seduzir Mulheres Lindas, que no momento 
estão inacessíveis para você

http://metododeseducaoalpha.com.br/
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16 A atração sexual desperta reações biológicas 
poderosas:

Quando uma mulher sente forte atração por um homem 
ocorre modificações em todo seu corpo, arrepios, suspiros, 
coração acelerado, frio na barriga, suor frio, o corpo humano 
gosta dessas sensações, sobretudo as mulheres.

Costumo dizer que as mulheres são viciadas em fortes 
emoções, elas odeiam a previsibilidade, por isso os cafajestes 
muitas vezes são tão atraentes, eles despertam nas mulheres 
um misto de fortes emoções positivas e negativas, as vezes a 
emoção do alívio é tão forte após algo negativo que vale a 
pena todo sofrimento anterior, é como um copo de suco 
gelado após horas de muita sede no deserto.

As vezes a mulher fica na dúvida se o cara está interessado 
ou não, toda a expectaviva se ele vai ligar ou não, a incerteza, 
o medo de perdê-lo gera reações negativas na mulher, tudo
isso mexe com o psicológico dela, neste caso, quando o cara
demonstra um mínimo sinal de interesse, ou liga para ela
inesperadamente, a emoção é tão grande que o prazer que ela
sente compensa tudo que passou anteriormente.

Por outro lado, um cara que está sempre ligando, que fica em 
cima o tempo inteiro não desperta este tipo de emoção na 
mulher, ele é previsível demais, e com isso a mulher perde 
totalmente o interesse.

Você deve dar atenção a uma mulher quando estiver 
interessado, mas de forma alguma deverá deixar claro que 
está totalmente apaixonado e que ela não precisa fazer mais 
nada para conquista-lo. Jamais tire de uma mulher o prazer de 
testar o seu poder de sedução.

As vezes demonstre que está completamente apaixonado por 
ela, em outro momento dê uma sumida e faça ela imaginar 
que perdeu você, coloque dúvidas na cabeça dela no início da 
interação. Apenas não exagere na dose, pois se a mulher ficar 
muito insegura poderá perder o interesse, o ideal é fazer com 
que ela pense que existe um interesse, porém que não está 
completamente na dela, e que se ela vacilar perderá você.
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As mulheres devem sentir o testosterona 
correndo nas suas veias:

Elas querem sentir que são desejadas por um homem viril, 
você não precisa ser um tarado, porém jamais se esqueça que 
esconder os seus instintos sexuais é a pior estratégia para 
seduzir uma mulher.

Jamais seja o cara inofensivo, que as mulheres sabem que 
poderão trocar de roupa perto dele sem problema algum, deixe 
bem claro que gosta de mulheres e sexo, interaja com outras 
mulheres, faça sexo com elas, fale sobre sexo, faça 
brincadeiras, acuse-as de insinuar ou dar em cima de você, e 
principalmente não tenha medo de olhar para os corpos delas. 
Lembre-se, você é homem e está seguindo a sua natureza de 
reprodutor, não tem que ter vergonha disso, pois a culpa de 
ser sexual não é sua.

Elas precisam sentir que você é o reprodutor da espécie, o 
macho dominante, por isso não olhe, converse ou ande como o 
cara que esteja buscando romance, e sim como aquele que 
deseja sexo, mesmo que na realidade o que você deseja seja 
uma namorada. Lembre-se que elas querem amor e carinho, 
mas antes precisam sentir o quanto poderoso você é 
sexualmente.

O poder sexual não quer dizer apenas que você seja um cara 
bom de cama, mas que é um homem forte, capaz de proteger 
a sua mulher e conduzi-la, mesmo mulheres que não pensam 
tanto em sexo desejam os homens mais poderosos.

Seja um homem autêntico:

Você está solteiro e quer umas gostosas, continuará desta 
forma até encontrar uma mulher que faça você sentir algo mais 
profundo, homens são assim e ponto final.

Muitos querem ser hipócritas e tentar esconder das mulheres o 
quanto gostamos de sexo, fazem de tudo para que elas pensem 
que são homens melhores por não desejarem loucamente fazer 
sexo com qualquer gostosa que está na sua frente. Isso é uma 
mentira e as mulheres no fundo sabem disso.
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Você gosta de peitos e bundas meu amigo, é louco por sexo e 
não importa se ela é a sua melhor amiga, você já pensou em 
transar com ela, se uma mulher não é parente de primeiro grau 
o homem transaria numa boa.

É claro que você tem que saber respeitar amigas, namoradas de 
amigos e as mulheres casadas, mas respeitar é algo bem 
diferente de não pensar em transar com ela. Imagine se não 
fosse a mulher do seu amigo ou casada, é claro que você 
transaria com ela sem problema. Homem que é homem  sabe 
respeitar e conter seus desejos sexuais, mas isso é bem 
diferente de ser hipócrita e dizer que não sente desejo sexual 
por uma mulher gostosa.

O mesmo vale para homens que são fiéis, você consegue não 
trair uma mulher simplesmente por ter a mentalidade de resistir 
as tentações, e não porque consegue não ter tesão por outras 
mulheres por estar em um relacionamento. A fidelidade 
masculina tem que ser muito valorizada, pois é algo 
extremamente difícil para o homem e muitas vezes ele precisa 
travar uma batalha contra seus instintos naturais para resistir 
aquela gostosa que está dando em cima.

Esteja disposto o tempo todo a excluir uma 
mulher da sua vida:

Não importa o quanto ela seja linda, sexy e divertida, sempre 
haverá outras para substituí-la. A melhor mulher é aquela que 
sabe respeitá-lo, qualquer mulher que quebre as suas regras não 
merece mais estar ao seu lado e deverá fazer parte do seu 
passado.

Lembre-se, sempre haverá outras mulheres incríveis e você tem 
a capacidade para atraí-las, por isso não aniquile a sua 
masculinidade sendo um banana e aceitando ser desrespeitado. 

Também não esteja disposto a dar muitas oportunidades para 
uma mulher, deixe claro para ela desde o início como as coisas 
funcionam para você, não tenha medo de dizer “Vacilou, na 
primeira já está fora da minha vida”
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 J A M A I S  F A Ç A  T U D O
P O R  U M A  M U L H E R
Quando você faz mais do que o suficiente para seduzir uma 
mulher, enquanto ela está colocando o mínimo na relação, 
deixa claro que está mais interessado e isso passa o 
controle para as mãos da mulher, você estará dominado por 
ela.

Um homem quando está interessado precisa ter iniciativa 
para fazer as coisas acontecerem, chamá-la para sair, buscar 
conversa, deixá-la o máximo a vontade possível, mas em 
hipótese alguma ficar agradando o tempo inteiro, 
principalmente quando ela não faz o mínimo esforço para 
que as coisas comecem a dar certo.

As vezes, quando você investe muito acaba deixando a 
mulher na zona de conforto e ela manterá você por perto, 
mesmo assim jamais ficará atraída sexualmente. Acabe com 
isso, quando perceber que ela não está fazendo a parte dela 
para dar certo, fale na cara que está interessado, mas como 
está percebendo que o interesse não é recíproco está 
desistindo e começará a investir em outra pessoa. Após 
dizer isso, tenha atitude de se afastar completamente, e não 
aceite de forma alguma uma reaproximação, a menos que 
ela dê uma prova clara de que mudará a postura. Exemplo, 
poderá dizer que quer como prova, ela aceitar o seu convite 
para sair de imediato.

20
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21 Prefira morrer sozinho a ser um medíocre: 

Muitas pessoas dizem que do meu jeito ficarei sozinho, pois 
nenhuma mulher ficará comigo, isso é uma extrema mentira, e as 
pessoas que dizem isso geralmente estão sozinhas ou em um 
relacionamento medíocre.

Sempre haverá mulheres que gostarão do seu jeito, e pode ter 
certeza que serão muitas. É muito fácil para uma mulher dizer 
que não aceita homens inflexíveis e machistas, mas se elas 
dissessem a verdade e se interessasse pelos caras legais, não 
haveria tanta mulher chorando nas redes sociais por ter levado 
um pé na bunda de um patife qualquer.

Para se ter uma ideia, a maioria esmagadora dos meus clientes 
são caras legais, que fazem exatamente aquilo que as mulheres 
dizem gostar, por outro lado, as minhas clientes femininas estão 
com o coração ferrado por um cafajeste, nunca vi uma mulher 
chorar por um cara legal, e o motivo é óbvio.

Não se torne um cara flexível demais ou frouxo apenas por estar 
sozinho, este é justamente o grande efeito da "Oferta e 
demanda na sedução", quanto mais tempo uma pessoa fica 
sozinha, maior é o seu desespero e mais ela investe, por outro 
lado, aquele que não está carente fica totalmente confortável e 
com o controle da situação nas mãos.

É claro que há comportamentos que devem ser melhorados, 
porém, cuidado para não se tornar um cara medíocre, sem 
personalidade e pulso firme simplesmente por medo de ficar 
sozinho.

22 É mais fácil domar um cafajeste, do que tolerar
um cara chato:

Mesmo que de uma forma inconsciente, as mulheres sabem que 
é mais fácil moldar um cafajeste e torná-lo fiel, do que arriscar 
ter uma vida monótona ao lado de um certinho previsível.
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Os cafajestes são mulheres pelo fato de serem bons de 
cama, excelentes companhias, confiantes, ótimos amantes, 
geralmente o defeito é gostarem demasiadamente de variar 
o cardápio. De qualquer forma, as mulheres sabem que pelo
fato deste cara ser sexy as mulheres tem uma grande
parcela de contribuição em fazer dele um galinha.

Agora, o cara chato geralmente não tem uma vida sexual 
ativa simplesmente por não ser um bom amante, mesmo ele 
sendo legal, amigo e companheiro não leva vantagem, o 
que torna este cara ainda menos atraente.

Para fazer um cara chato se tornar bom de cama, divertido, 
confiante é um caminho extremamente árduo e muitas 
vezes impossível de ser concluído, por outro lado, 
cafajestes quando se apaixonam costumam abandonar o 
hábito mulherengo e se dedicar a uma única mulher, pelo 
menos é isso que elas preferem acreditar.

O cara chato geralmente é regulador, previsível, pegajoso, 
medroso e cheio de bloqueios sexuais. Enquanto o cafajeste 
é divertido, feliz, confiante, ama o mundo e tem muito 
prazer em viver. Essa é a lógica que explica porque as 
mulheres preferem os cafajestes.

23 Fale o que pensa na cara: 

Se a mulher fez algo que não gostou, diga isso na cara dela sem 
medo das consequências. Se ela está regulando o sexo e você 
está insatisfeito com isso, deixe claro para ela a sua insatisfação.

Um macho diz o que pensa, não aceita em hipótese alguma 
qualquer situação que o esteja incomodando, ele tem esse 
comportamento por não depender das mulheres, não são 
capachos como muitos caras que por medo de perder uma 
mulher aceitam mudar suas próprias regras em nome da relação.

Você pode até levar em consideração algumas vontades de uma 
mulher, mas desde que elas não afetem de forma alguma o seu 
estilo de vida, se algo está o incomodando significa que deve ser 
mudado goste ou não a mulher. É claro que quando se trata de 
relacionamento há um bom senso, querer sair toda sexta-feira 
sozinho com seus amigos não é uma boa atitude de um cara 
comprometido.
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24 Não fale de você:

É a mulher que precisa impressioná-lo, pois você é o cara de 
valor e ela é que tem que conquistá-lo. Quando começa a 
falar muito de si a mulher percebe que quer chamar a sua 
atenção, impressioná-la, e neste caso começa a ter o controle 
da situação, por outro lado, quando você faz as perguntas e 
direciona o assunto para o que deseja, a mulher começa a 
ficar em uma posição que será preciso revelar coisas sobre si 
mesma, ficará preocupada com a impressão que está 
deixando, além de feliz por conversar a seu próprio respeito.

Faça perguntas pessoais sobre a mulher como se realmente 
tivesse a avaliando, imagine que queira comprar um produto 
muito caro, você faz o máximo de perguntas para saber se 
não estará fazendo um péssimo negócio, com a mulher você 
deverá agir da mesma maneira, a partir do momento que ela 
percebe que você está querendo saber informações sobre 
ela, imediatamente identifica que você não está desesperado 
e acima de tudo que tem alto padrão e precisa ser 
impressionado.

Também é muito válido fazer inferências positivas e 
negativas, colocando dúvidas na cabeça da mulher, em 
pouco tempo ela estará confusa sobre o que você está 
pensando sobre ela e acredite, as mulheres se preocupam 
muito com isso, neste caso o desejo de impressionar você 
será ainda mais forte.

Exemplo de inferência negativa: “Você não parece levar 
muito jeito para arrumar namorados”. Isso coloca na cabeça 
dela uma dúvida sobre a própria capacidade em conquistar 
os homens. É claro que precisa usar com cautela e bom 
humor para não fazer a mulher se sentir ofendida.

Exemplo de inferência positiva: “Eu percebo que está 
gostando de conversar comigo, você é o tipo de mulher que 
não aguenta aquelas paqueras de manual, prefere uma 
conversa mais inteligente”. Este tipo de inferência é útil para 
elevar um pouco o valor da mulher e deixar claro o que pensa 
sobre ela, sem a necessidade de fazer um elogio bajulador. 
Além do mais é uma maneira de colocar valor em si mesmo 
sem que ela perceba que está querendo impressioná-la, pois 
você fez com que a gata pense no quanto a sua conversa é 
interessante.
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26

Tenha um alto padrão:

Você é o cara mais foda do lugar, não importa quantos 
homens tenha, você deverá mirar as mulheres de mais valor, 
você escolherá a melhor mulher e aos outros caras resta 
ficarem com as opções que não são interessantes para você.

Observo que muitos homens ficam intimidados na presença 
de outros Alphas e com isso se tornam mais inseguros, 
pensam que são menos atraentes e interessantes, neste caso 
as mulheres percebem que este cara está intimidado e o seu 
valor fica extremamente baixo. Um Alpha se acha foda em 
qualquer contexto, que se dane os outros caras, ele não está 
nem aí para ninguém, pois confia em si mesmo.

Para um Alpha não importa se as mulheres vão gostar dele ou 
não, apesar que ele tem plena convicção de seu poder de 
atração, de qualquer forma, ele é narcisista, ou seja, o que 
importa para um Alpha é que ele ama a si mesmo, e se 
alguma mulher não gostar o problema é dela.

Fale sempre em tom de comando:

Você é o macho dominante e por este motivo não pede 
permissão para absolutamente nada, apenas faz a sua 
proposta e se a mulher não aceitar vira as costas e vai 
embora.

Exemplo: Você não pergunta a uma mulher se ela gostaria de 
sair com você, e sim dá um comando “Olha, acho que estamos 
nos dando muito bem e por isso está na hora de sairmos para 
conversar um pouco melhor, VAMOS sair na quinta, ou se 
preferir podemos deixar para a sexta-feira”.

O importante é que quando você faz uma pergunta do tipo 
“Podemos sair”, coloca o cérebro da mulher em um trabalho 
de questionamento do tipo “Será que devo sair com ele?”, “Se 
eu aceitar ele vai me achar fácil?”, “E se as minhas amigas 
tiverem um programa melhor?”. Por outro lado, quando dá 
uma voz de comando, de uma maneira automática está 
levando o cérebro da mulher a aceitar o convite, pois você foi 
sugestivo ao definir dia, local e motivo.

Veja mais um exemplo:

Ao invés de dizer “Gostaria de se sentar ali?” Demonstre 
liderança e diga para a mulher “Estou vendo que está de salto, 
vem aqui, vamos nos sentar”
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27 As vezes uma pequena conquista é algo válido: 

Muitas vezes a mulher não vai aceitar facilmente o seu convite 
para sair, neste caso é preciso usar algumas estratégias 
simples e que promovem excelentes resultados.

A primeira é recuar para algo mais simples do tipo, 
“Vamos apenas tomar um refrigerante e se a conversa 
começar a ficar chata te levo embora”. Isso faz com que a 
mulher se sinta mais relaxada para aceitar o convite, pois sabe 
que se não gostar do encontro, não será preciso ficar horas 
aguentando você.

O mesmo vale as vezes para entrar em um motel, se sentir que 
ela está com algumas barreiras, a deixe mais tranquila dizendo, 
“Olha, vamos entrar para ficarmos mais a vontade, se não 
quiser transar, em hipótese alguma vou querer que faça algo 
que não queira, se não rolar um clima vamos embora”. As 
vezes a mulher pensa que poderá não ter clima e você não 
aceitar a situação por já ter gasto dinheiro com o Motel, deixe 
claro que é um homem e jamais transará com uma mulher se 
ela não estiver querendo muito.

É importante destacar, que se dentro de um motel não 
conseguir deixar a mulher atraída sexualmente, você tem a sua 
parcela de culpa, e por isso não há do que reclamar, pague a 
conta e vá embora.

Cuidado com as redes sociais:

Você é um homem e deve postar coisas de macho, vejo o 
tempo todo homens postando mensagens românticas, 
feministas com o único intuito de chamar a atenção das 
mulheres e dizer “Veja como sou um cara legal”, este é um erro 
grave, pois elas sabem que na maioria das vezes é uma 
tentativa de caras legais mostrarem valor.

Não poste nas suas redes sociais coisas para agradar as 
mulheres, e sim aquilo que diz algo da sua personalidade e 
estilo de vida. Se gosta de nadar poste uma foto na piscina, se 
toca violão coloque isso no seu Facebook e ponto final.
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29 Defina regras rígidas:

Tenha regras com as mulheres e não esteja disposto a quebrá-
las, pois um cara que não tem regras ou que deixa qualquer 
mulher mudá-las se torna um medíocre manipulável.

Eu por exemplo:

Regra 1: Se uma mulher cancelar um encontro em cima da hora, 
mas pedir desculpas, demonstrar que se importou em ter 
cancelado e apresentar justificativas convincentes eu considero 
deixar passar, na segunda vez já era e não haverá uma próxima 
oportunidade.

Regra 2: Se estiver em um encontro com a mulher e esta fica o 
tempo inteiro no Whatsapp, dou a ela duas escolhas, deixar o 
celular na bolsa ou peço a conta e a levo embora para que 
possa se dedicar ao telefone, pois tenho mais o que fazer.

Regra 3: Eu persisto com uma mulher quando percebo que ela 
tem interesse, mas ainda está bloqueada, chamo para sair no 
máximo duas vezes, dependendo do contexto na terceira vez 
dou o ultimato e se ela não aceitar, jamais colocará o olho em 
mim novamente.

Regra 4: Se quero transar com uma mulher e sou rejeitado por 
ela, imediatamente corto qualquer relação de amizade, não 
viro amiguinho de mulheres que me rejeitam.

Essas são minhas regras, não importa se estão certas ou 
erradas, qualquer pessoa tem duas opções, ou respeitá-las ou 
simplesmente sair da minha vida e procurar alguém mais 
flexível, pois a inflexibilidade é uma das principais 
características da minha personalidade.

Eu deixo isso bem claro para qualquer pessoa, não dou opção, 
procurar determinadas atitudes em mim é como ir em um 
restaurante japonês e querer comer hambúrguer. O restaurante 
te apresenta as opções no seu cardápio, se não gostou basta 
levantar, ir embora e procurar outro lugar que tenha 
hambúrguer. A mesma forma é a minha vida, eu apresento o 
meu cardápio para as pessoas, se não gostarem, dou a opção 
de irem embora e procurar outro cara, pois não sou feito por 
encomenda.



5 0  L E I S  D O  H O M E M  C O M  P O D E R  S E X U A L 29

30

 M U L H E R                G O S T A  D E
H O M E M  S A F A D O

Antes de qualquer coisa é preciso que entenda claramente 
que “Ser safado” é bem diferente de agir como um tarado e 
desrespeitar as mulheres.
Safado é aquele cara que gosta de mulheres, é um amante 
do sexo e se achar uma mulher atraente não tem vergonha 
de convidá-la para sair, o tipo que não esconde seu instinto 
sexual de macho, e que qualquer mulher sabe que se 
bobear você leva para cama e fatura.

Você sempre deve fazer a sua parte, convidar para sair, 
insinuar, seduzir, se a mulher não quiser é outra história e 
você deve deixar pra lá, mas sempre sendo um cara com 
iniciativa. Mulheres odeiam quando estão afim de transar 
com um cara e ele não toma iniciativa, quando percebem 
falta de atitude perdem o interesse rapidamente e aí 
quando você acordar será tarde demais e ela já estará 
dando para outro.

Conheça os Poderosos Segredos da Atração Natural dos 
Sedutores Alphas

http://metododeseducaoalpha.com.br/
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31 Você não deve ligar para o que pensam:

Tenha os seus próprios princípios e cuide da própria vida, não 
se importa se vão falar que é safado, galinha ou que levou um 
fora de alguma mulher, o mundo a sua volta é totalmente 
irrelevante, você só se importa com aquilo que possa fazer 
alguma diferença na sua vida.

A maioria dos caras tem medo de levar um fora e do que as 
pessoas vão pensar, as vezes estão interessados em uma 
mulher e precisa ter a certeza que as outras pessoas vão achá-
la atraente. Quem tem que gostar dela é você, pare de ficar 
buscando aprovação, se achou uma mulher gostosa e ela te faz 
gozar gostoso, não importa se pesa 140 Kgs, se gosta de 
transar com ela deverá continuar desta forma, não importa o 
que as pessoas vão dizer.

Não estou dizendo que deverá sair por aí transando com 
mulheres que considera feias, mas que o padrão deve ser 
totalmente seu, o mais importante para decidir o que é melhor 
para você é a sua própria consciência, a opinião dos outros é 
irrelevante.

Você não tem que agradar ninguém neste mundo a não ser a si 
mesmo, pelo contrário, as pessoas é que devem fazer o 
máximo de esforço para agradá-lo, afinal tem muito valor e faz 
a diferença na vida delas.

Você nunca deverá suplicar:

Nada de implorar por amor, carinho ou para que uma mulher 
decida sair com você. Apenas faça a sua proposta e se ela não 
quiser, simplesmente vira as costas e vá embora, sem chamá-la 
novamente.

Não peça um beijo ou para fazer sexo com você, simplesmente 
saiba conduzir toda a situação para que as coisas aconteçam, é 
como um mago enfeitiçando a mulher a ponto de fazer 
exatamente tudo que deseja, para isso saiba os atalhos para o 
corpo dela, e acima de tudo, adquira a habilidade para mexer 
com a mente feminina, já aprendeu muito a respeito neste e-
book e mais a frente aprenderá coisas ainda mais poderosas.



5 0  L E I S  D O  H O M E M  C O M  P O D E R  S E X U A L 31

33

34

Priorize falar pessoalmente:

O olho no olho ainda é uma poderosa arma de sedução, mesmo 
com o avanço da comunicação pelas mídias sociais. Se precisa 
dizer que está interessado na gata, e tiver condição de falar 
pessoalmente, não perca essa oportunidade, olhe no olho dela 
e diga “Gostei de você, vamos sair para conversar um pouco”.

O Whatsapp ajuda bastante, mas na medida do possível um 
bom contato cara a cara é muito mais efetivo, pois o contato 
visual é um dos grandes trunfos de um sedutor.

Você é quem está dando a elas uma chance:

Jamais pense que uma mulher deverá te dar uma chance de 
conhecê-laafinal, você é um cara de valor, sexy e raro, por isso 
a sorte é dela. A maioria dos homens pensam exatamente o 
contrário, colocam as mulheres em um pedestal e acham que 
sair com estas mulheres é um golpe de sorte.

Você dá a uma mulher a chance, pois percebeu valor nela e 
acha que merece a oportunidade, porém isso é algo passageiro 
e se ela pisar na bola imediatamente passará a chance para 
outra. Não tenha medo de agir dessa maneira e ficar sozinho, 
pois sempre haverá uma outra mulher que saberá aproveitar 
melhor a oportunidade de conhecer um cara como você.

Se a mulher não quiser, simplesmente a ignore, para um Alpha 
um fora é apenas um fora, significa que a mulher não quis e por 
isso não faz sentido continuar investindo nela.

Caso se sinta ofendido, ou tenha qualquer sentimento negativo 
ao levar um fora, significa que a sua personalidade ainda está 
fraca, quando você leva um fora geralmente a sua mente 
começa a bombardear você de questionamentos e 
pensamentos negativos do tipo “Você não é atraente”, “Mulher 
nenhuma quer você”, “Foi rejeitado mais uma vez, nada dá 
certo”, desta forma você se torna ainda mais vulnerável a ficar 
frustrado e perde a motivação de seduzir mulheres.

Quando for rejeitado, comece a nutrir a sua mente com 
pensamentos positivos do tipo, “Foi apenas uma mulher, tem 
uma muito melhor do que ela que conseguirei seduzir em 
breve”, “Ela nem era tanta coisa assim, consigo coisa melhor"
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35 As mulheres vão querer fazer de você outra 
mulher:

Elas possuem muito poder de persuasão para isso, vão dizer 
que você está errado, é machista e revelar exatamente o tipo de 
cara que elas querem que todo homem fosse, pois assim a vida 
delas ficaria mais fácil podendo manipular os homens. E quando 
você agir como um “Fofuxo”, receberá os elogios do tipo “Você 
é um cara tão legal”, “Você é um bom amigo, te adoro”, mas 
dizer “Você é tão legal, vamos transar”, isso jamais ouvirá.

Acredite, nenhuma mulher sente tesão por caras legais, elas 
querem transformar você nesse sujeito manipulável e fraco, pois 
isso é conveniente para elas, por isso amigo, confie mais no que 
seus parceiros falam, do que nas mulheres. É melhor ser um 
machista, egoísta e ser considerado um galinha, do que ser 
tratado como um cara legal que não representa nenhuma 
ameaça sexual para a mulher.

Não fale de problemas:

A menos que seja uma grande amiga, e você deve ter poucas, 
no máximo duas. Evite falar de problemas com as mulheres, 
quando elas começarem a reclamar de algo, sobretudo em 
relação a outro homem, ao invés de fazer como os outros caras 
que fazem o papel de amigas, mude o foco dela e a faça sorrir.

Exemplo: Uma mulher diz que está chateada com o fim do 
relacionamento, use o bom humor e diga “Relaxe, vá transar um 
pouco que passa”. Não tenha medo de agir desta forma, se ela 
não gostar da brincadeira problema é dela, de qualquer forma 
você acaba ganhando, pois da próxima vez ela evitará procurá-
lopara falar de problemas.

Acredite, homem que está sempre apoiando as mulheres nesses 
momentos se torna âncora de problemas , ganhará uma legião 
de amigas, que vão ficar empatando a sua vida, e fazer sexo 
com elas que é a melhor parte, ficará por conta do cara que não 
está nem aí para os seus problemas.
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37 Tenha critério na escolha de quem vai fazer parte
da sua vida:

Amigos, namorada, inimigos não devem surgir por acaso e sim 
por critérios, tenha padrões bem definidos para separar as 
pessoas por várias categorias (Amigos, amantes, colegas, 
conhecidos, inimigos).

Eu por exemplo, tenho como um dos critérios mais importantes 
para a escolha dos amigos e namoradas, pessoas que aceitam 
meu estilo de vida, gosta do meu jeito de ser, qualquer um que 
tenta me mudar perderá o status de amizade.

Para ser minha namorada um dos critérios mais importantes é a 
confiança, no momento em que perco a confiança o 
relacionamento acaba, não tem outra, pois considero confiança 
algo irreparável, então, vacilou não há segunda chance e ponto 
final.

Selecione as pessoas que vão fazer parte do seu mundo, e deixe 
as demais como coadjuvantes, apenas estarão por perto, você 
até manterá algum tipo de relação, mas em hipótese alguma 
essas pessoas farão parte da sua vida.

A sua amizade precisa ser conquistada e merecida, homens 
bananas que deixam que qualquer um faça parte da vida deles, 
se tornam medíocres, não possuem personalidade, pois deixa 
que qualquer um influencie no seu comportamento.

38 Seduza com seu olhar:

As mulheres não resistem quando um homem tem um olhar 
penetrante, do tipo que consiga tirá-las do sério.

Não é questão de ficar encarando, e sim de olhar bem nos olhos 
delas como se estivesse falando alguma coisa através do seu 
olhar. Um truque muito válido é sempre pensar em alguma coisa 
referente a mulher quando estiver fazendo contato visual, 
exemplo, “Você é muito sexy e espero que daqui a alguns 
minutos estejamos transando loucamente”
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39 Não convide, e sim faça uma proposta irrecusável: 

As suas chances de receber um “Sim” se tornam muito maiores 
quando ao invés de apenas fazer um convite, você faz uma 
proposta praticamente irrecusável para a mulher, deixando claro 
o quanto será ótimo para ela, afinal, outros caras também
convidam e aquele que tiver a melhor proposta certamente
levará vantagem.

Confira os elementos de uma proposta irrecusável:

1. Chamar a atenção: Antes de começar a falar, diga alguma
palavra que garantirá que a mulher estará prestando atenção, do
tipo “Olha, tenho uma proposta irrecusável para você”, “Preste
atenção, pois o que vou falar é sério”. O importante é que ela
ache estranho e por isso comece a prestar atenção ao que vai
dizer.

2. Despertar a curiosidade: As mulheres são extremamente
curiosas e geralmente não resistem em querer saber do que se
trata. Exemplo: “Eu quero conversar com você, sobre algo que
mexerá com a sua cabeça daqui para frente”, “Tenho que te dizer
algo, que tenho certeza que você jamais conversou a respeito
disso com outras pessoas, vamos sair para comer, aí te falo”.

3. Merecimento: Você precisa fazer ela pensar que é merecedora
de descobrir determinado segredo. Exemplo: “Você foi muito
legal comigo, acho que merece saber disso”

4. Restrição de tempo: Deixe claro que não precisa demorar
muito, pois isso aumenta a chance da mulher aceitar. Exemplo:
“É só uma cerveja, depois disso se quiser ir embora, te levo pra
casa sem problema”.

Lembre-se que quanto melhor elaborada for a sua proposta, 
maior a chance da mulher aceitar. Além disso, coloque 
argumentos que a faça pensar o quanto o programa será 
divertido e diferente do habitual.
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 C O L O Q U E    A S  M U L H E R E S
E M  S E G U N D O  P L A N O
Não importa o quanto uma mulher pareça perfeita, jamais deixe de 
tratá-la no mesmo nível que todas as outras, para que uma mulher 
receba o status de “Especial” na sua vida é preciso que tenha méritos, 
ou seja, será preciso conquistar isso.

A maioria dos homens quando ficam muito interessados em uma 
mulher, começam a colocar demasiado valor nela, fazendo muito além 
do que deveria ser feito, a mulher percebe o quanto você está 
envolvido e imediatamente ganha o controle da situação, e quando 
isso acontece você perde a sua posição de macho confiante e passa a 
ser rebaixado para um romântico manipulável.

E mesmo que uma mulher conquiste o status de “Especial” na sua vida, 
esteja sempre disposto a tirar isso dela caso seja desrespeitado, 
nenhuma mulher em hipótese alguma deverá estar acima dos seus 
princípios.

Além disso, limite o seu tempo para todas as mulheres, quanto menos 
tiverem a sua companhia, mais valiosa ela será, foque nas suas coisas e 
evite estar com as mulheres o tempo todo, sobretudo, jamais permita 
que elas definam quando estarão juntos.

Você deseja ser um homem mais Sexy e Interessante para as 
mulheres? Clique aqui e descubra agora os segredos da sedução

http://metododeseducaoalpha.com.br/
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Seja inflexível:

Não fique dando muitas opções para as mulheres e deixando 
que procrastine, faça parecer que a oportunidade é única e que 
se ela não aceitar, dificilmente terá outra.

Em hipótese alguma deixe que ela escolha os dias dos 
encontros, no máximo aceite sugestões. A oportunidade é dela, 
a mulher é quem estará ganhando e por isso deve se adequar ao 
seu tempo.

Quando você é chamado para uma entrevista para concorrer a 
um excelente emprego, aceita o horário e dia que for proposto, 
você não questiona ou diz que só pode em determinado dia, 
sabe que se não estiver lá já era.

É claro que não precisa chegar ao extremo com as mulheres, em 
todo caso, não fique aceitando ser enrolado, você a chama para 
sair e ela não aceita, depois te chama e você vai correndo feito 
um cachorrinho, fazer isso é a mesma coisa que cortar seu pau e 
jogar para um cão.

Se a convidou na quinta, pode acontecer dela não estar em 
condições, mas se a mulher estiver interessada certamente vai 
sugerir outro dia, do contrário é apenas enrolação e você não 
deverá chamá-la novamente.

E se depois a mulher vier puxar papinho, simplesmente a ignore 
completamente, não tenha medo de perdê-la, pois há outras 
milhares de mulheres interessadas e interessantes, disponíveis.

Coloque dúvida na cabeça das mulheres:

Não deixe as mulheres se sentirem muito confiantes, para isso 
coloque dúvidas como “Você é mesmo tão boa de cama quanto 
tenta demonstrar”, “Você se acha muito poderosa, cheia de si, 
não acha que isso é uma maneira de esconder a sua 
insegurança?”. Você nunca está convicto dos valores de uma 
mulher, sempre duvida deles e não tem medo de deixar isso 
claro para elas.
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43 As vezes, você deve ser o caminho errado:

Um homem sexy leva a mulher a fazer coisas que geralmente não 
costuma fazer, do tipo transar dentro do carro, tomar um porre, 
fazer sexo no primeiro encontro ou até dizer um palavrão.

Não é que tenha que levar as pessoas para o mau caminho, mas 
o que ocorre é que as mulheres são cobradas demais para serem
certinhas, agradar todo mundo e isso fica ainda pior quando
estão na companhia de um cara que não as leve a sair da rotina.

É claro que tudo deve ser com responsabilidade, sem colocar a 
própria vida ou a de outras pessoas em risco, andar em alta 
velocidade no carro não é algo maduro a se fazer, estou falando 
para sair do habitual, mas em hipótese alguma perder o senso de 
responsabilidade.

Você é apenas aquele cara que quebra as regras, é alguém que 
leva a mulher a escapar de uma sociedade extremamente 
reguladora, as mulheres adoram este lado aventureiro dos 
homens.

44 Jamais fique se gabando: 

Você não tem que provar nada para a mulher, é um Alpha sexy e 
por este motivo ela vai ter vontade de transar com você, o seu 
poder sexual está na sua postura corporal, atitudes e na maneira 
de se comportar, está óbvio para a mulher, por este motivo não é 
preciso que tente demonstrar qualidades para elas.

Quanto mais um homem fica se autopromovendo, menos 
atraente ele se sente, por isso a necessidade de fazer propaganda 
de si mesmo.

Apenas converse com a mulher sobre coisas divertidas e 
interessantes, em hipótese alguma fale de si mesmo na tentativa 
de convencê-la das suas qualidades, lembre-se que é a mulher 
quem deverá buscar a sua validação, você é um cara de valor e 
por este motivo ela quer impressioná-lo, o importante é você 
inverter o jogo e fazer diferente da maioria dos caras.
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Seja um cara direto:

Você quando começa a conversar com uma mulher, rapidamente 
ela percebe que quer chamá-la para sair, o problema é que os 
homens sentem tanto medo de serem rejeitados que querem ter a 
certeza que receberão um “Sim”, com isso ficam jogando indiretas 
e nunca fazem um convite definitivo, as mulheres percebem isso e 
consideram este cara um frouxo.

Seja macho e não tenha medo de ouvir um “Não”, não importa se 
é a sua amiga, quer sair com ela, deixe isso claro e faça um 
convite direto, nada de ficar, “Podemos chamar a galera toda para 
sair, o que acha?”. Você quer sair com ela amigo, você até pode 
fazer um convite sutil, mas precisa ser direto. Exemplo: “Vamos 
sair na quinta depois da aula para comer alguma coisa” Digamos 
que ela responda, “Está bem, vou falar com o pessoal”. Não tenha 
medo de dizer, “Estava pensando em ir apenas nós dois”. 

Se ela não gostar da ideia, tudo bem, significa que não esteja tão 
interessada e mesmo que fosse com toda a galera a sua chance 
seria mínima. Ser direto, além de fazer você demonstrar 
confiança, é uma excelente maneira de saber as reais intenções da 
mulher, assim você fica com a certeza do desinteresse, se 
desapega e investe em outra mulher.

Na sedução, menos é sempre mais:

Você deve aprender o máximo que puder sobre as técnicas de 
sedução, pois isso te deixa em vantagem para vencer a 
concorrência com os outros caras, todavia nada de ficar 
reinventando a roda para sair com uma mulher.

Invista acima de qualquer coisa no seu desenvolvimento pessoal, 
para se tornar um homem mais atraente, confiante e interessante, 
quanto a seduzir mulheres, faça o que tiver que ser feito usando 
as atitudes certas e na hora de convidá-la para sair não é preciso 
de muito, afinal, você é um homem sexy e ela está esperando a 
primeira oportunidade para transar com você.

As vezes não precisa mais do que “E aí, você tem sido bem legal 
ultimamente, vou pagar uma pizza para nós na quinta-feira, onde 
gosta de comer?”. É simples assim, não precisa de muito, homens 
inseguros é que ficam fazendo coisas extraordinárias para seduzir 
mulheres, pois não confiam que são atraentes e acham que devem 
compensar essa falha usando técnicas mirabolantes.
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Em determinados contextos, foque em apenas 
uma mulher por vez:

Digamos que no seu trabalho tenha várias potenciais amantes, se 
começar a dar em cima de todas elas ao mesmo tempo será 
considerado um desesperado, por isso o ideal é avaliar o cenário 
antes de investir, seja cauteloso, procure entre as melhores 
opções aquela que está mais propícia a ficar com você ou que 
tenha algum tipo de interesse.

Enquanto estiver investindo nessa mulher, continue avaliando as 
outras, porém não deixe que isso fique perceptível, e também 
não dê em cima de outra mulher. Após um tempo investindo em 
apenas uma, seja o mais discreto possível para que as outras não 
percebam, e se não tiver retorno invista na sua segunda opção.

Caso consiga fazer sexo com a sua primeira opção, nada te 
impede de partir para a segunda, desde que seja discreto e use 
os mesmo critérios para seduzi-la, e assim sucessivamente, 
enquanto tiver mulher disponível neste local, não há problema 
em tentar seduzi-las.

Limite o tempo que pensa em mulheres: 

A maioria dos homens passam a maior parte do seu dia 
pensando em mulheres, esse é um erro terrível que além de 
atrapalhar o seu crescimento em outras áreas da vida, o torna 
menos atraente.

O máximo que deverá pensar em mulheres é 5% do seu dia, não 
é necessário mais do que isso, dedique apenas alguns minutos 
para enviar algumas mensagens, conversar com as mulheres que 
está paquerando e pensar nas estratégias para conquista-las, 
além de aprender alguma coisa sobre sedução.

É claro que quando estiver aprendendo a arte da atração, precisa 
estudar muito mais, além de praticar, mas na medida que for 
adquirindo conhecimentos e experiência, passe a se dedicar a 
outras áreas.

Aprenda a tocar um instrumento musical, pratique esportes, 
musculação, saia com os amigos para conversar sobre mulheres, 
esteja em constante desenvolvimento. Um homem quando pensa 
demais em mulheres perde o foco da sua vida, deixa de crescer, 
fica disponível e consequentemente perde seu valor.
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Toda mulher te acha sexy e ponto final:

Não importa se isso é verdade ou mentira, o que é 
extremamente relevante é que acredite, quanto mais você 
acreditar que as mulheres querem fazer sexo com você, mais 
atraente se torna.

É claro que não adianta apenas pensar e não fazer nada para se 
tornar mais atraente, mas saiba que pensamento cria ação, na 
medida em que você começa a ter convicção de que é sexy, a 
sua vibe fica mais alta, você se torna mais confiante, 
extrovertido por acreditar que é atraente, isso é percebido 
pelas mulheres e gera uma incrível atração sexual.

Além disso, quando pensa que é um cara sexy, todo seu cérebro 
começa a trabalhar para que seja cada vez mais poderoso, a 
verdade é que a sua mente sempre encontra estratégias para 
tornar sua maneira de pensar em algo real.

Alguns homens não conseguem acreditar que atraem 
sexualmente as mulheres, com isso andam com um aspecto de 
insegurança, baixa autoestima e desânimo, estas características 
são bloqueadoras da atração. Por isso, não importa se esteja em 
uma péssima fase e não pega ninguém, comece a acreditar que 
é sexy, pense nisso o tempo inteiro, procure as características 
que tornam você sexy e convença a sua própria mente de que 
somente uma mulher muito louca não transaria com você.

A rejeição deve deixá-lo mais forte:

Você deve usar a rejeição como um degrau para analisar seus 
erros, buscar melhorias e acima de tudo, se revoltar contra a 
própria situação. Homens que se abalam emocionalmente 
quando levam um fora, estão destinados ao fracasso.

Levar um fora é algo totalmente normal, jamais tema isso, pois 
mesmo quando é rejeitado você ganha algo importante que é 
experiência, e acima de tudo, sai da zona de conforto e fica 
mais forte, pois passa a encarar um “Não” sem ficar abalado. 
Por isso, leve muitos foras, e quanto mais isso acontecer, menos 
a situação deixará você frustrado e aos poucos se tornará um 
sedutor nato que não tem medo de abordar mulheres.
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 Q U A I S  S Ã O  O S  
P R Ó X I M O S  P A S S O S

Este e-book que você acabou de ler, inicialmente seria 
vendido por um valor aproximado de R$ 47,00. E você 
provavelmente sabe agora que seria um valor justo. E o fato 
de ter decidido disponibilizá-lo GRÁTIS não significa que 
estou ficando maluco de perder dinheiro, tomei esta 
decisão, pois considero que dinheiro é consequência de um 
trabalho profissional e ético, quero que qualquer um antes 
de comprar meus cursos avançados tenha pelo menos 
conhecido uma parte dele sem precisar investir dinheiro, 
assim, quem comprar estará seguro e sem medo de se 
arrepender.

Essas leis ajudam você a mudar a sua perspectiva sobre 
sedução de mulheres, qualquer homem já consegue 
resultados apenas utilizando os conhecimentos 
disponibilizados neste e-book.

Essa é a ponta do Iceberg, você já deu o primeiro passo que 
é saber como ser mais sexualmente atraente, agora, deve 
focar em melhorar as suas abordagens, saber como 
desenvolver uma boa conversa e principalmente as 
estratégias mais corretas para conseguir um encontro 
perfeito e finalmente deixar a mulher apaixonada.

Tudo que precisar, desde abordar uma garota, até ter um 
estilo elegante, você encontrará na ÁREA DE MEMBROS 
MASTER do Homem Alpha, seja através de e-book, vídeo, 
curso ou palestra. Confira mais detalhes na próxima página.

http://metododeseducaoalpha.com.br/


E ainda ...

- 10 horas de cursos e vídeos online

- 4 horas de palestras online

- 1 ano recebendo conteúdo atualizado

- Suporte de um profissional nas suas
dificuldades com as mulheres

SIM! EU QUERO

SAIBA TUDO SOBRE 
SEDUZIR MULHERES

http://www.homemalpha.com.br/membro-alpha-master/
http://metododeseducaoalpha.com.br/
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