


Muitos me chamam de “Guru”, 

“Mestre”, “Sedutor”, “Especialista”, e 

os mais criativos elogios.

Eu confesso que prefiro ser 

chamado de “Adriano”, pois não me 

considero superior aos meus 

seguidores, ou o dono da verdade, 

muito menos um “Mestre da 

Sedução”. Sou um homem normal 

com defeitos e qualidades.

O meu trabalho como consultor atualmente é reconhecido 

no Brasil inteiro e em alguns países do mundo, me tornei 

uma pessoa pública e profissionalmente sou muito 

requisitado, felizmente um homem realizado 

espiritualmente, profissionalmente e com as mulheres.

Mesmo assim continuo mantendo a humildade em me 

encontrar pessoalmente com meus seguidores para tomar 

uma cerveja, responder aos e-mails sempre que posso, e 

acho que esta postura ética e respeitosa com as pessoas  é 

a base para o sucesso em qualquer área da vida.

De qualquer forma, antes disso, percorri um longo caminho 

até me tornar um Alpha, e quero ensiná-lo neste e-book, 

quais foram os principais passos que segui.

Contato: adrianomoura@homemalpha.com.br

http://metododeseducaoalpha.com.br/desconto-especial/


Se eles conseguiram, 
então você também pode... 

http://www.metododeseducaoalpha.com.br/
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A D Q I R I N D O  
A U T O C O N F I A N Ç A  C O M
A S  M U L H E R E S

A autoconfiança é a base para se tornar um sedutor, se você for 
um homem inseguro, não importa o que diga ou faça, 
dificilmente deixará alguma mulher atraída, pois será julgado 
como mais um perdedor.

Isso acontece pelo simples fato das mulheres buscarem homens 
poderosos, calmos e seguros de si, essas características são 
relevantes para as mulheres ao passo que perto de homens 
assim se sentem protegidas.

A primeira coisa que uma mulher avalia em um homem é o 
quanto ele é confiante, e no momento que perceber que ele é 
tímido ou inseguro, sua mente ativará um processo natural de 
repulsa, e a menos que seja muito bonito ou rico, certamente 
será rejeitado.

Por isso, estarei ensinando as táticas mais relevantes para 
trabalhar a sua insegurança e passar a ficar relaxado e 
confiante diante de mulheres atraentes.
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Perca o medo da rejeição
Quando você é rejeitado por uma mulher, imediatamente 
ocorre sentimentos negativos como frustração e tristeza, 
nenhum homem quer sentir isso e por este motivo evitamos ao 
máximo cometer erros que possam resultar em um fora.

Este é o principal problema dos homens, ao conversarem com 
uma mulher ficam extremamente preocupados em levar um 
fora e sentir tudo novamente, neste caso uma simples 
abordagem se torna uma tarefa extremamente estressante, a 
consequência depois de um tempo é que ficará nervoso nas 
interações ou até mesmo nem abordará mulheres.

Homens sedutores não se importam em levar foras, na verdade 
isso ocorre muitas vezes, a diferença é que não ficam abalados 
com a rejeição.

O fato é que como um cara sedutor sabe que não ficará 
abalado com a rejeição, ele se comporta de maneira confiante 
e relaxada diante das mulheres, pois na sua mente é uma 
simples interação, e caso não dê certo continuará se sentindo 
bem da mesma maneira.

É claro que perder este terrível medo da rejeição não é algo 
que ocorre da noite para o dia, mas com a mudança de hábitos 
e pensamentos, você deixará de ficar frustrado ao levar um 
fora, e quando isso acontecer, seduzir uma mulher 
desconhecida será algo extremamente agradável, na verdade 
até prazeroso.

"A primeira atitude de qualquer vencedor é 
perder o medo do fracasso, enquanto você tiver 
medo de fracassar, será um homem medíocre e 
não conseguirá alcançar o sucesso. Ser rejeitado 
faz parte do processo de sedução, e se você está 
levando mais foras do que o habitual significa que 
está no caminho certo, por outro lado, caso 
atualmente esteja levando poucos foras, é sinal de 
que não está agindo, e esse é o pior erro de um 
homem"
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Dicas importantes para perder 
o medo da rejeição
Utilize pensamentos abundantes: A maioria dos homens pensam 
de acordo com a "Lei da escassez", ou seja, que tudo no mundo 
é limitado, inclusive as mulheres, consideram que há poucas 
opções na sua cidade, faculdade ou na balada, por isso 
geralmente insistem com uma mulher e ficam chateados ao 
levar um fora, afinal, acreditam que perderam uma ótima opção.

Por outro lado, os vencedores seguem a "Lei da abundância" e 
acreditam que há opções infinitas de mulheres, por isso, quando 
são rejeitados investem em outras sem ficar chateados, uma 
vez que para homens assim existirá outras opções e não 
importa quantas vezes sejam rejeitados, sempre haverá mais 
mulheres interessantes para serem abordadas.

Diminua a cobrança pessoal: Não se envergonhe de errar e não 
ter habilidades para seduzir mulheres, levar um fora é algo 
natural e aprender é uma atitude de vencedor. A maioria dos 
homens são covardes demais para assumirem que não sabem 
seduzir uma mulher, preferem viver em um mundo de fantasias 
e achar que um dia tudo mudará e uma mulher linda aparecerá 
do nada.

Não importa quantas vezes você seja rejeitado, desde que 
aprenda com cada situação, encare a realidade e busque 
soluções, somente assim conseguirá evoluir, e jamais esqueça 
que errar faz parte do processo de aprendizagem.

Pratique ao máximo: Quanto menor a sua habilidade, mais 
deverá praticar, isso faz toda a diferença, não importa quantos 
livros de sedução você leia, se não praticar o que aprende, 
serão apenas informações teóricas na sua mente, conheço 
homens que são expert no assunto, sabem todos os conceitos 
por já terem lido centenas de livros, mas não praticaram e 
mesmo com todos os conhecimentos não conseguem seduzir 
uma mulher.

Habilidade em fazer algo é a soma do seu conhecimento teórico 
com o quanto que consegue usá-los na prática para ter 
resultados altamente satisfatórios, sendo assim, tente seduzir o 
máximo de mulheres que conseguir, mesmo que seja rejeitado 
todas as vezes, pois além da experiência, com o tempo perderá 
completamente o medo de ser rejeitado.
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Exercício para perder a timidez 
Este é um dos poderosos exercícios que ensino no e-book 
Método de Sedução Alpha, e você deverá fazer todos os dias 
até notar uma mudança considerável no seu nível de confiança, 
ele é muito fácil de fazer e basta dedicar alguns minutos por dia.

A sua mente não sabe diferenciar o real do abstrato, logo, 
imaginar situações como se estivessem acontecendo cria uma 
realidade mental e seu cérebro começa a trabalhar como se 
fosse uma experiência real, desde modo, quando enfrentar a 
situação verdadeira, estará mais confiante como se tivesse feito 
aquilo muitas vezes antes.

Encontre um lugar extremamente calmo para relaxar, sente-se 
confortavelmente, feche os olhos e comece a focar na sua 
respiração, sinta o fluxo de ar enchendo seus pulmões. Sempre 
que algum pensamento interferir, volte a focar na sua 
respiração, espere até que sinta seu corpo mais leve e esteja 
completamente livre das tensões diárias. Este exercício tem 
resultados melhores quando feito pela manhã.

Após se sentir relaxado, imagine que está em algum lugar (Bar, 
balada, rua) e que olha para uma mulher atraente, no começo 
você se sente nervoso, conforme acontece todas as vezes. Mas 
de repente você sente uma energia vindo de dentro e todos os 
sentimentos negativos acabam indo embora, você sente muita 
confiança e aborda a garota. 

Agora, imagine toda a cena, construa um filme dentro da sua 
mente, como conversam, ela sorri, você está relaxado e 
confiante, a conversa flui e a garota demonstra claros sinais de 
interesse até que se beijam, ou você pede o telefone e ela passa 
sem nenhum problema.

Sinta toda a cena, o cheiro da mulher, os ruídos externos, o tom 
de voz dela e até a textura da sua mão, quanto mais elementos 
colocar no seu filme mental e mais real parecer a cena, maior 
será a memória gravada no seu cérebro de uma interação bem 
sucedida.

Como expliquei ateriormente, seu sistema mental acreditará 
que realmente conseguiu seduzir a garota, com o tempo sua 
mente passará a acreditar que você seduz mulheres todos os 
dias, sendo assim, quando aparecer uma situação real, você 
estará tão relaxado quanto nas suas imaginações.

1
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http://metododeseducaoalpha.com.br/desconto-especial/
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2

C O M O  A B O R D A R  U M A  
M U L H E R  D E S C O N H E C I D A

Todos os resultados da sua vida são definidos através de 
interações, ninguém é absolutamente nada sem 
relacionamentos. Você pode ser o melhor profissional, com uma 
excelente formação acadêmica, mas precisará de contatos para 
conseguir um bom emprego, e depois bons relacionamentos 
para alcançar seus objetivos na empresa.

Quem não se relaciona bem, jamais conseguirá resultados 
satisfatórios, e a base das relações é a comunicação, as pessoas 
escolhem com quem quer se relacionar baseando-se nas suas 
percepções sobre aquela pessoa. Ao buscar uma vaga de 
emprego o entrevistador perceberá o seu perfil profissional e 
baseando-se nisso escolherá se deverá contratá-lo.

Uma mulher ao conversar com você e avaliar o seu estilo, 
postura corporal e nível de energia, definirá se é um homem 
sexy ou um perdedor que deverá ser descartado 
instantaneamente.

Não adianta ser um grande profissional, ter o melhor produto do 
mercado ou ser a melhor opção de namorado que uma mulher 
possa ter, se não souber comunicar suas qualidades da maneira 
certa, ninguém saberá disso. "Não se trata de quem você é, e sim 
da maneira que as pessoas o percebe".
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É claro que não adianta você ser uma pessoa medíocre e tentar 
comunicar o contrário, é fato que quanto mais você evoluir a 
sua personalidade, mais fácil será fazer com que as pessoas 
percebam que é um homem de valor.

Para ser um sedutor bem sucedido, você precisa basicamente 
ter uma personalidade que atrai as mulheres, e saber como 
comunicar para elas que possui valores únicos, é uma questão 
de escolhas, elas escolhem as melhores opções e você precisa 
ser e demonstrar que é o melhor.

Se uma mulher quer sexo ela buscará o melhor amante, com 
maior potencial de proporcionar ótimos orgasmos, por outro 
lado, se a gata quer um relacionamento buscará aquele com 
características de um ótimo namorado. E se eu te disser que 
elas buscam os dois, este é o verdadeiro Homem Alpha, tão 
sexy quanto um cafajeste e ainda com qualidades para um 
relacionamento.

Este material te ensinará os princípios básicos da comunicação 
e como ter uma personalidade mais atraente, colocando o que 
aprende aqui em prática já conseguirá ótimos resultados, mas 
se quiser ainda mais, leia os e-books preminuns do Homem 
Alpha.

Confira o diferencial do Método Alpha em relação aos vários 
cursos e e-books que você encontra na internet:

Grande parte do que ensino tem fundamentação científica, pois 
aprendi na faculdade de psicologia, em livros sobre o assunto e 
seminários. Diferente de teorias amadoras que muitos inventam 
e nem sabem se dá certo.

Já fui um perdedor e consegui ter uma evolução extraordinária, 
por isso sei exatamente todos os caminhos que devem ser 
percorridos. Enquanto muitos já nasceram sedutores e por isso 
nem imaginam o que você já passou.

Não quero formar cafajestes e fazer você se tornar um mal 
caráter. Meu foco é desenvolver a sua personalidade para que 
seja um grande homem.

Meu método é simples, qualquer homem pode aplicar e ter 
resultados em pouco tempo, sem precisar aplicar técnicas 
complexas e perigosas. Sou o único que conseguiu assimilar a 
experiência prática com os conceitos da psicologia 
comportamental.

http://metododeseducaoalpha.com.br/desconto-especial/
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Voltando ao assunto deste e-book, com um visual atrativo, uma 
ótima linguagem corporal e sabendo conversar corretamente 
com as mulheres, seus resultados serão extraordinários, pois 
poucos homens fazem isso. Confira a partir de agora como se 
tornar mais atraente com as mulheres através da sua 
comunicação.

Adquira um estilo que chame a 
atenção das mulheres

Veja a foto abaixo e responda para si mesmo, "Qual dos 3 
homens tem maior chance de seduzir uma mulher?"

Trata-se da mesma pessoa, na última foto estou com mais 
estilo, uma camisa que alinha bem ao corpo, um belo relógio, 
barba bem trabalhada, cabelo com estilo e uma fisionomia mais 
aberta, isso é altamente atraente para as mulheres e faz uma 
diferença considerável na hora da sedução, principalmente na 
abordagem, pois a mulher ainda não te conhece e por isso 
julgará o seu visual.

A primeira coisa a ser trabalhada é o seu visual, para que antes 
de demonstrar a sua personalidade, possa ser aprovado 
imediatamente pelas mulheres. É importante saber que você 
nunca tem uma segunda chance de causar uma boa primeira 
impressão.
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Como ter um estilo Alpha para 
chamar à atenção das mulheres

Cuidados pessoais: Vista roupas elegantes, limpas e em bom 
estado de conservação. Evite por exemplo aqueles tênis com 
aspecto de encardido, camisas com o mínimo cheiro de suor ou 
sapatos gastos.

As mulheres notam muito esses mínimos detalhes, talvez aquela 
camisa que  já saiu com ela várias vezes não parece fedorenta 
pra você, mas para uma mulher será o suficiente para te achar 
um porcão.

Tenha roupas conservadas para todas as ocasiões: Não adianta 
você ter um guarda-roupa repleto de roupas para sair a noite, 
porém na academia se veste como um mendigo, com aquela 
camiseta velha de micareta e um tênis que parece ter uns 100 
anos que não é lavado.

Não se esqueça de que em todos os lugares tem boas opções, 
você pode conhecer uma mulher até na padaria da esquina, não 
precisa se arrumar todo, mas pelo menos esteja apresentável, 
um Alpha deve ter estilo em todos os lugares.

Seja um pouco metrossexual: Não precisa exagerar, mas alguns 
cuidados com a pele e cabelo não faz mal a nenhum homem, 
afinal, com a cara cheia de espinhas as suas chances diminuem, 
e isso pode ser amenizado com uma simples visita a um 
dermatologista.

Coloque identidade no seu estilo: O mais importante é que ao 
olhar para você a mulher tenha uma idéia de que tipo de 
homem você é, seja um musico, Bad Boy, empresário, 
intelectual.

Faça uma autoanálise e descubra que tipo de homem você é, 
então encontre elementos que reforce este estilo e deixe você 
mais atraente, busque em revistas e na internet exemplos de 
homens como você (Intelectual, surfista, musico), assim terá 
algumas ideias para reforçar a sua identidade.

Com esses simples detalhes você aumentará consideravelmente 
as chances de ser notado pelas mulheres.
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A linguagem corporal de um 
Alpha

O objetivo de demonstrar uma linguagem corporal Alpha é 
passar pelo julgamento inicial das mulheres, pois você 
demonstra características como poder, segurança e domínio. 
Não importa o que faça ou fale com uma mulher, quanto 
melhor o seu estilo e linguagem corporal, mais fácil será o 
caminho para seduzi-la.

Tom de voz: Converse com a mulher usando um tom de voz 
firme, alto e falando devagar. Sempre preste atenção na 
conversa dela, e quando você estiver falando, faça contato 
visual olhando bem nos olhos, nunca olhe para baixo.

As pessoas ignoram as mensagens daqueles que não 
despertam algum tipo de admiração, por isso, se você 
demonstrar fraqueza, qualquer frase por mais impactante que 
seja, não terá a menor diferença, pois será imediatamente 
ignorada pela mulher.

Demonstre confiança: Não revele sinais físicos de insegurança, 
como vermelhidão no rosto, suor, mãos trêmulas ou respiração 
ofegante, esses sinais são típicos de perdedores.

Jamais ande de cabeça baixa, coluna curvada ou ombros 
recolhidos. Cabeça erguida e queixo alinhado demonstram 
toda confiança e poder de um homem, manter a cabeça baixa e 
ombros encolhidos como se estivesse com medo do mundo, é 
certeza de repulsão por parte das mulheres.

Sempre mantenha um belo sorriso no rosto e demonstre para 
as mulheres que você é um homem divertido e confiante, elas 
precisam olhar para você e perceber que é um homem feliz, 
seguro de si e relaxado.

Seja poderoso: Linguagem corporal deve ser exercitada, corrija 
todos os dias a sua postura, imagine o tempo todo que é um 
cara sexy e elegante, quando a sua mente acreditar nisso, 
automaticamente estará demonstrando esse ar de domínio 
para as mulheres e elas desejarão você por isso.

Por outro lado, quanto mais reforçar a sua personalidade e 
melhorar seu nível de autoconfiança, mais poderosa será a sua 
linguagem corporal.
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3 pilares para uma excelente 
abordagem

O seu visual deve transmitir personalidade:

A primeira coisa que a mulher estará avaliando em você é o seu 
visual, e quanto mais conseguir agradar os olhos dela, maiores 
as chances dessa mulher ter disponibilidade em ouvir o que 
você tem a dizer.

Antes de elaborar meus treinamentos de abordagem, passei 
meses avaliando homens em bares, baladas e no dia a dia, 
descobri que aqueles que eram bem recebidos pelas mulheres 
não eram os mais bonitos, e sim aqueles que tinham mais estilo.

Foque em ter um estilo que revela a sua identidade, o que as 
pessoa pensam quando olham para você? “Será que ele é um 
musico?”, “Deve trabalhar no setor financeiro”, 
“Parece um cara mais maduro”. É fundamental que o seu estilo 
desperte a curiosidade das mulheres em conhecê-lo, por isso 
não seja igual aos outros homens, destaque-se, seja com um 
relógio, pulseira, chapéu, algo peculiar em você.

Além disso, invista em cuidados pessoais como barba aparada, 
cabelos bem cuidados, higiene bucal, roupas limpas e bem 
conservadas.

Transmita uma poderosa energia 

A Vibe também é algo que aumenta as suas chances, observei 
nas minhas pesquisas em campo, após avaliar mais de 300 
homens abordando mulheres, que aqueles que chegavam 
inseguros demais ou demonstrando certo receio eram rejeitados 
imediatamente, por outro lado, homens que chegavam 
confiantes e com uma energia positiva, sempre eram bem 
recebidos pelas mulheres.

Tenha a convicção de que é um cara divertido, interessante e 
que por isso não há motivos para ter medo da mulher, afinal, ela 
tem sorte em conseguir atrair alguém como você.
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Mulheres amam homens educados:

Educação é fundamental ao seduzir uma mulher, também 
observei que a maioria dos caras que eram rejeitados 
instantaneamente, chegavam nas mulheres de forma abrupta, 
sem pelo menos dizer um “Com licença” ou “Muito prazer”. 
Mulheres odeiam homens mal educados, que chegam tocando 
ou por trás falando no ouvido, este tipo de erro é fatal e 
irreversível, pois em uma única atitude você já demonstrou para 
a mulher que não é uma pessoa gentil, e não terá outra chance 
de provar o contrário.

Apresentar-se educadamente é algo inerente em uma boa 
abordagem, primeiramente você chega devagar, com 
movimentos controlados para não assustar a mulher, deste 
modo transmitirá tranquilidade.

Depois, fique na frente dela, faça contato visual e apresente-se, 
diga seu nome e demonstre que é uma satisfação estar ali na 
frente dela, não faça como a maioria dos caras que pensam que 
a mulher tem obrigação de recebê-los, ou que chegam em 
várias ao mesmo tempo, demonstrando que aquela mulher é 
apenas mais uma.

Ao invés de disparar a metralhadora de sedução, seja como um 
atirador de elite, mire aquela mulher que mais é interessante 
para você e coloque toda a sua energia para seduzi-la, tenha a 
convicção no momento que olhar para ela que em poucos 
minutos estarão se beijando.

Isso faz toda diferença nos seus resultados, a maioria dos caras 
estão desesperados na balada, querem se exibir e chegar no 
máximo de mulheres, pensando que desta maneira conseguirão 
um bom resultado (Guerreiros camicazes).

Por outro lado, os Alphas observam o cenário, aguardam sinais 
de interesse, ficam tranquilos para atacar na hora certa e com 
isso ter chances altas de sucesso (Atiradores de elite).

Agora, você já possui uma boa base para seduzir mulheres, 
afinal, aprendeu como ter um estilo altamente atrativo, 
construir uma linguagem corporal poderosa e a maneira correta 
de abordar mulheres. Para reforçar ainda mais seus 
conhecimentos, confira no próximo capítulo um ótimo exemplo 
de conversa inicial.

3
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A B O R D A G E M  " C H E I R O  
D E  C A C H O R R O "

Nada prende mais à atenção das mulheres do que uma boa 
história, e não precisa ser algo mirabolante, o objetivo é apenas 
dizer a ela algumas das suas qualidades, introduzir um assunto 
e acima de tudo quebrar um padrão utilizado pela maioria dos 
caras.

Local: Balada

Perfil da mulher: Médica, loira, 36 anos, divorciada a 8 meses.

3



O  M A N U A L  D O  H O M E M  A L P H A 17

Etapa 1 – Apresentação: “Oi, muito prazer, meu nome é 
Adriano” . Neste momento ela respondeu, mas obviamente 
estava preparada para me rejeitar, pois esperava que eu fizesse 
como a maioria dos caras e seguisse um ritual, foi então que 
segui para a segunda etapa.

Etapa 2 – Quebra do padrão com uma história interessante: 
“Aqui, sei que poderá soar como muito estranho, mas posso te 
perguntar algo esquisito?” (Neste momento despertei a 
curiosidade da mulher e imediatamente ganhei a atenção dela. 

“Por um acaso estou cheirando a cachorro?” . É claro que ela 
achou engraçado, sorriu e disse que não, neste momento 
consegui arrancar um belo sorriso da mulher, e acima de tudo 
deixá-la ainda mais curiosa, afinal, ninguém pergunta isso para 
uma mulher na balada.

Etapa 3 – História de valor: “Acredita que aconteceu algo muito 
engraçado, quando estava vindo para a boate, ouvi um barulho 
e algumas coisas se mexendo em um terreno abandonado, 
percebi que eram cachorrinhos, estavam dentro de uma caixa 
de papelão abandonados, tive que pegá-los, levar para casa, dar 
mamadeira.

O problema é que não tenho tempo para cuidar, não posso 
adotá-los e agora não sei o que fazer, quem sabe você não fica 
com eles. Você tem cara de que gosta de cachorros, ainda mais 
quando são filhotinhos. Eles são tão novinhos, ainda estão com 
os olhinhos fechados”.

Não exagere na dose para evitar que ela desconfie, essa história 
demonstra que você é um cara sensível, salvador dos fracos e 
oprimidos, a mulher certamente ficará interessada em pelo 
menos continuar conversando.

Etapa 4 – Introdução de um assunto: Depois disso, ela disse que 
não poderia ficar, pois já tinha dois cachorros,  então, perguntei 
sobre eles, a raça, se eram amáveis e conversamos um pouco a 
respeito, isso foi o suficiente para abordá-la, fazer com que a 
gata esquecesse de usar suas armas da rejeição, e depois disso 
precisei apenas conversar naturalmente.

Este é apenas um exemplo, se você quer mais exemplos de 
abordagens em vários lugares, além de conversas completas, 
clique aqui e adquira agora o Método de Sedução Alpha 
completo.

http://metododeseducaoalpha.com.br/desconto-especial/
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4

A T I T U D E S  A L P H A S
Q U E  D E S P E R T A M  
A T R A Ç Ã O

As suas atitudes diárias definem os resultados da sua vida, você 
pode agir como um perdedor e ter resultados medíocres, mas 
se deseja conseguir mais do que a maioria dos homens, deverá 
fazer o que eles não fazem, isso implica em ter um estilo de 
vida totalmente diferente e agir diante das situações como um 
vencedor.

Há dois tipos de comportamentos, o primeiro é a maneira que 
você trata a si mesmo, ou seja, como está cuidando do seu bem 
estar pessoal. Isso será a base para aumentar a sua autoestima 
e construir uma poderosa personalidade.

Além disso, tem também os comportamentos sociais, ou seja, a 
maneira que você lida com as pessoas, isso definirá o quanto 
será respeitado por elas, se agir como um Alpha nas duas 
situações, inevitavelmente será um vencedor.



O  M A N U A L  D O  H O M E M  A L P H A 19

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.

Clique aqui e aprenda o Método de Sedução altamente aceito 
pelas mulheres

Elas querem homens 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, 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.

Quando você demonstra ser um cara carente, tímido, fraco, o 
instinto de seleção natural feminino rejeitará você, não apenas 
pelo sexo, mas por não demonstrar características de ser um 
macho dominador, por isso, cuide das suas atitudes, comece a 
ter postura de homem com as mulheres.

 1 



O  M A N U A L  D O  H O M E M  A L P H A 20

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 de que 
estão 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 puni-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  essa mulher 
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.

Clique aqui para adquirir mais 4 e-books que transformarão 
você em uma Máquina de Seduzir Mulheres

 2 
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 3 Tenha o estilo de vida de um macho:

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 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 diferentes delas, não por alguém que 
pareça uma mulher na maneira de se comportar.

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.

Em um dos meus testes práticos, fiz a experiência de durante 6 
meses ser extremamente gente boa, atencioso, romântico com 
as mulheres que conheci, com nenhuma delas consegui transar, 
a resposta que recebi com mais frequência foi “Olha, você é um 
cara fantástico, muito gente boa, mas não vai rolar, melhor 
continuarmos  sendo amigos.”

Você não precisa tratar mal as mulheres e ser um cafajeste, mas 
precisa ser firme com elas, demonstrar segurança e que não é 
um cara frouxo que aceita tudo. Também é fundamental que 
você não fique apenas agradando as mulheres, faça com que 
elas também lutem por você.

 4 
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 5 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 conquistá-la. Saiba meu amigo, que isso tudo é 
apenas ficção.

A realidade é totalmente diferente, filmes românticos e musicas 
são feitos para atrair o 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 enfrentar 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.

Use a lei da probabilidade a seu favor

Na sedução quanto mais mulheres você tenta seduzir, maiores 
são os seus conhecimentos sobre elas, ou seja, você ganha 
prática. Um homem que conversou com 500 mulheres em um 
ano certamente terá maiores habilidades do que aquele que 
conversou com apenas 50 garotas.

Além da prática, considerando a lei da probabilidade, quanto 
mais mulheres você conhecer e tentar algo com elas, maiores as 
chances de que dê certo, é uma equação simples, quanto mais 
você pratica melhor fica na arte da sedução, e quanto mais 
mulheres você tenta algo, maiores as chances de que pelo 
menos uma delas aceite.

Se você aborda 4 mulheres em um mês, mesmo que seja um 
bom sedutor as chances de ter um encontro toda semana são 
mínimas, sendo assim, aborde o máximo possível de mulheres.

 6 
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 7 Programe a sua vida para conhecer o máximo de 
mulheres

Quero reforçar novamente o quanto a probabilidade é relevante 
na sedução, muitos homens compram diversos materiais sobre 
seduzir mulheres na internet, tentam com algumas e depois 
desistem após os primeiros foras, provavelmente você também 
já fez isso.

O conhecimento é extremamente relevante, não adianta tentar 
seduzir 1000 mulheres da maneira incorreta, pois será rejeitado 
em todas elas e por isso ficará ainda mais frustrado.

Por outro lado, mesmo que aprenda da maneira correta, somente 
com a prática ficará cada vez melhor, isso é a evolução que um 
Alpha precisa ter, aliar teoria, prática e aperfeiçoamento.

Por isso, além de aprender o Método de Sedução Alpha, 
programe a sua vida para conhecer o máximo de mulheres 
possível e colocar este conhecimento em prática, para que possa 
evoluir gradativamente e em pouco tempo não importa o lugar 
que esteja (Academia, faculdade, bar, trabalho), todas as 
mulheres ficarão atraídas por você, mas até chegar este dia você 
precisará praticar muito.

Se ficar em casa e sair apenas nos finais de semana, dificilmente 
se tornará um Alpha Master, no máximo será um bom sedutor, 
para chegar a um nível elevado de sedutor, a prática diária é 
extremamente necessária.

Primeiramente cuide do seu visual em todos os lugares que 
frequentar, sempre esteja bem apresentável, de modo que 
chame a atenção das mulheres.

Em segundo lugar, tenha um estilo de vida que faz com que 
conheça mulheres automaticamente, entre em uma academia, 
pratique diferentes atividades físicas, participe de eventos na sua 
cidade, matricule-se em cursos de curta duração.

Também é importante aumentar ao máximo o seu círculo de 
amizades, pois assim será convidado com mais frequência para 
aniversários, casamentos, batizados e as suas probabilidades de 
conhecer mulheres aumentarão.

Além disso, quanto mais amigos, maiores as chances de que eles 
te apresente uma mulher, sendo assim, conhecer pessoas e ser 
um cara ativo é extremamente relevante para seduzir mulheres.



Depoimentos Reais Dos Meus 
Alunos no WhatsApp



Índice de Satisfação Dos 
Clientes

85% dos clientes deram nota máxima (Excelente) 
para os materiais desenvolvidos por Adriano Moura.

7% dos clientes deram 4 estrelas (Muito bom) para 
os materiais (E-books, cursos e palestras).

Totalizando mais de 92% de alta satisfação dos 
materiais, isso deixa claro a qualidade e 
comprovação dos resultados.

Não preciso falar mais nada sobre o Método Alpha, 
pois a satisfação dos clientes já deixa tudo muito 
claro.



Área de Membros Alpha Master 
Avaliação do comprador * 

Hum ótimo produto estou aprendendo muito com este material recomendo, 
conteúdo rico de conhecimentos sobre sedução e conquista alem dos 
aprendizado pessoal. 

22/12/201623:13· 2 

Avaliação do comprador ** * * *

Um otimo material, muito bom msm. se seguir certo você alcança seus 
objetivos 

22/07[2016 05:26-01 

Avaliação do comprador *** 

Excelente! 

OSJ07/201618:45.02 

Avaliação do comprador ****

Excelente produto! 

28J06/201615:43:02 

Avaliação do comprador *** 

recomendo muito pratico e de fassil compreençao 

21 06/2016 15:39:53 

Avaliação do comprador *** 

•
EXCELENTE QUALIDADE DE EDIÇÃO E INSTRUÇÕES BEM
ELABORADAS ... TRABALHO MUITO ESPECIAL DE AJUDA. .. CONSIDERO COMO
MAGNIFICOS CONHECIMENTOS DE AUTO-AJUDA .... 
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O Que Você Aprende Com o 
Método Alpha

Eliminar seus medos, 
mágoas, frustrações e 
inseguranças com exercícios 
simples e rápidos de 
reprogramação mental

Quais os comportamentos de 
um Alpha que você deve 
incorporar para se tornar o 
objeto de desejo das mulheres. 
E de forma natural, ou seja, 
nem precisará seduzi-las.

Tudo sobre a Psicologia 
feminina, para que você possa 
se tornar um profundo 
entendedor do universo 
feminino, e com isso fique 
irresistível até mesmo para as 
mulheres mais difíceis de 
conquistar.



Quais os Diferenciais do 
Método Alpha

Adriano Moura tem 10 anos de 
experiência como consultor em 
habilidades sociais e desenvolvimento 
pessoal. E ainda, assimilou os 
conceitos psicológicos que aprendeu 
na faculdade de psicologia com a sua 
ampla experiência prática.

O Método Alpha é focado em 
desenvolver um homem confiante, 
atraente e envolvente. Muito superior 
aos pegadores que sabem apenas usar 
cantadas batidas, que convence 
apenas mulheres superficiais.

Adriano Moura é um dos poucos 
profissionais que presta suporte no 
WhatsApp para seus clientes. Tanto 
no privado, quanto através de um 
grupo no WhatsApp que reúne 
Alphas de todo o Brasil.



Como Você Aprende 
Tudo Isso

1. Ao Assinar a Área de Membros, você recebe no seu
e-mail um Login e Senha, para que possa acessar
todos os treinamentos em vídeo aulas, palestras
online e e-books do Adriano Moura.

2. Dentro da Área de Membros você poderá postar suas
dúvidas sobre os cursos, e o Adriano responderá com
toda sua experiência.

3. Também receberá um número privado do WhatsApp
para que possa conversar pessoalmente com o
Adriano e ser adicionado ao grupo de Alphas.



Área de acesso com treinamentos, palestras online, vídeos. Você 
pode assistir a qualquer hora do seu computador ou celular.

Área para baixar diversos e-books de sedução, além disso, ao 
longo do ano receberá novos materiais.



SABER MAIS 

Assine Agora a Área de 
Membros Alpha Master

Clique no botão abaixo e comece agora a aprender tudo 
que sempre desejou saber sobre seduzir mulheres
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