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Quem sou eu 

 

 

Olá, meu nome é Adriano Moura, sou apaixonado pelo comportamento 

humano, principalmente em relação à comunicação interpessoal. 

Sou autor de 10 e-books sobre desenvolvimento pessoal, 

relacionamentos, sedução e conquista de mulheres, também sou criador 

do Homem Alpha, um dos maiores portais de sedução do Brasil. 

Foi através da experiência de anos que aprendi muito sobre o 

comportamento humano nas relações interpessoais, sobretudo quando 

se trata de sedução, relacionamento e sexo. 

Espero que através deste material você possa beber um pouco da minha 

fonte de conhecimento e experiência, para fazer a diferença nas suas 

interações com as mulheres. 
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A habilidade de se comunicar 

 

Você gostaria de ser capaz de conversar com qualquer mulher, mesmo 

sem ter em mente qualquer tipo de assunto? E ainda desenvolver 

excelentes conversas desde o primeiro contato até o momento crucial de 

chegar ao beijo? 

Isso será exatamente o que você aprenderá neste material, com uma 

lista dos 17 melhores assuntos para conversar em qualquer ocasião, 

você terá em mente tudo que precisa para melhorar de maneira 

significativa seus resultados na sedução de mulheres. 

Antes de qualquer coisa, saiba que o principal marco na evolução 

humana é a capacidade de se comunicar, desde o nosso nascimento 

fazemos isso através do choro, afinal, aprendemos que uma maneira de 

ter o que deseja como atenção, carinho e alimento é chorando. 

A comunicação segue sendo de extrema importância durante toda a 

nossa vida, é assim no trabalho, com os amigos e nos relacionamentos, 

quem se comunica melhor consegue melhores resultados. 

Para trazer você até o site e fazer com que decidisse cadastrar o seu e-

mail, foi necessário utilizar uma comunicação eficaz, caso contrário você 

não estaria disposto a dispor do seu tempo para ler este livro. Do mesmo 

modo, para fazer com que uma mulher resolva te dar o telefone ou sair 

com você da balada para o motel, será necessário usar um sistema de 

comunicação para persuadi-la. 

Neste e-book você aprenderá a se comunicar usando a linguagem da 

sedução, ou seja, não aprenderá somente assuntos para conversar, mas 

como esses temas podem agregar valor e demonstrar que você é um 

homem de qualidade mesmo conhecendo a mulher apenas por 5 

minutos. 

 

 

 

 

 



4 

   17 assuntos para conversar com mulheres 

Conversa inicial 

A abordagem e os primeiros segundos de 

conversa 

 

 

Esta é a primeira fase da interação, será o primeiro contato com a mulher 

e o objetivo é gerar uma boa primeira impressão para não criar objeções, 

e ao mesmo tempo quebrar as barreiras automáticas que toda mulher 

possui contra a aproximação de um homem desconhecido. 

É importante lembrar que você é desinteressante para uma mulher até 

que prove o contrário, mesmo que seja atraente, na sua aproximação a 

intenção dela é resistir e julgar você negativamente, mesmo que tenha 

demonstrado sinais de interesse. 

As mulheres testam os homens inconscientemente para separar o joio do 

trigo, ou seja, afastar homens desinteressantes e não perder tempo com 

eles, qualquer mulher está disposta a disponibilizar seu tempo apenas 

para aqueles que demonstram valer a pena. Por isso é necessário que a 

sua primeira conversa provoque um impacto positivo. 
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1. Quebrar o padrão automatizado 

Elas estão acostumadas a sempre ouvir as mesmas coisas da maioria 

dos homens e dão valor para aqueles que conseguem demonstrar 

autenticidade e acima de tudo sinceridade, para isso você precisa dizer 

algo totalmente fora do comum e quebrar o padrão automatizado de 

rejeição da mulher. 

Exemplo: “Eu sei que deve ser chato ser abordada o tempo todo em uma 

balada, quando na verdade você quer ficar se divertindo com as suas 

amigas. Eu não quero ser mais um chato, mas é que eu realmente gostei 

de você, parece uma mulher interessante, por isso decidi te conhecer 

melhor”. 

 

2. Opinião feminina e polêmica 

As mulheres são altamente interessadas em dar opinião e fazem isso 

muito mais do que os homens. Elas são curiosas, interessadas e 

participativas, posso dizer isso com autoridade por que a anos trabalho 

com ambos os sexos. 

Elas gostam de defender um ponto de vista e demonstrar todo o seu 

conhecimento sobre determinado assunto, por este motivo umas das 

melhores formas de despertar o interesse de uma mulher em conversar é 

pedindo a sua opinião sobre algo. 

Exemplo 1: Em um grupo de mulheres você aproxima e diz: “Olá 

meninas, eu estava discutindo com meus amigos sobre um assunto um 

pouco polêmico, e como observei que vocês parecem um grupo de 

mulheres bem inteligentes, eu resolvi ter uma opinião feminina. Vocês 

acham que homens e mulheres mentem igualmente”. 

Exemplo 2: “Olá, você parece ser uma mulher bem sensata, então 

posso te pedir uma opinião feminina? Você acha que uma mulher pode 

trair mesmo estando apaixonada?” 

Esses são apenas alguns exemplos, para fazer essas perguntas o ideal é 

usar algum pretexto dizendo que estava discutindo com os amigos, é um 

trabalho para a escola ou simplesmente que leu a respeito e gostaria de 

discutir com alguém. 
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3. Pedir ajuda a uma mulher 

As mulheres são mais prestativas do que pensa a maioria dos homens, 

por isso pedir ajuda é uma excelente maneira de começar uma conversa. 

Exemplo 1: “Tudo bem! É que sou novo na cidade e estou procurando 

uma casa para alugar, sabe de alguma aqui perto”. Você poderá 

conversar com ela sobre o local, pedir referências e ajuda, faça isso sem 

medo. Diga que não conhece ninguém e ela parece ser uma garota legal, 

quem sabe poderia ser a sua primeira amiga na cidade. Não se preocupe 

em mentir. 

Exemplo 2: “Olá, estou com muita vontade de ir ao banheiro, poderia por 

gentileza segurar meu cachorro, vou ao banheiro daquele restaurante”. É 

claro que você não vai pedir isso se tiver um cachorro muito grande, 

precisa ser um animal aparentemente dócil. 

Faça uma lista de várias coisas que você poderá pedir a uma pessoa 

desconhecida, e não tenha medo de pedir, as mulheres adoram ajudar. 

 

4. Elogio indireto 

Elogios diretos e genéricos não são bem vistos em um primeiro contato, 

por isso o ideal é você elogiar a mulher de uma maneira mais sutil e 

indireta. 

Exemplo 1: “Olá, posso te fazer uma pergunta, você é da região do Sul 

de Minas? É que o seu sorriso parece muito com o das pessoas de lá, as 

pessoas acham que não, mas o sorriso muitas vezes é característico de 

um lugar, e lá as pessoas tem este sorriso bem aberto, de quem parece 

viver de bem com a vida” – Elogiou o sorriso dela 

Exemplo 2: “Oi, eu sei que parece estranho, porque uma balada não é 

lugar para isso e acho que é a última coisa que imaginou ouvir. É que na 

segunda é aniversário da minha irmã e queria dar a ela um presente bem 

legal, quando olhei para o seu batom achei muito sedutor, e como não 

entendo nada de maquiagem poderia me revelar a cor e a marca. Sei 

que as mulheres não gostam de revelar seus segredos, mas é para uma 

boa causa” 
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Conversa intermediária 

Gerar conforto e conexão emocional na mulher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após abordar a mulher de uma maneira diferenciada, você certamente 

demonstrou que é um homem especial, sendo assim a mulher está mais 

propensa a te ouvir, agora está na hora de deixa-la confortável com a 

sua presença. 

Você ainda é um desconhecido, e a conversa intermediária estará 

quebrando este gelo e demonstrando para a mulher que a sua 

companhia poderá ser muito agradável para ela e por isso vale a pena 

conhece-lo um pouco melhor. 

 

5. Contar histórias 

As mulheres são fascinadas por histórias e por este motivo livros de 

romance, biografias ainda vendem tanto para o público feminino. Deste 

modo, contar uma história ajuda a deixar a conversa descontraída e 

acima de tudo é uma oportunidade de você revelar alguns valores 

masculinos que as mulheres admiram. 

Exemplo: “Nossa, quase atropelei um cachorro quando estava vindo 

para o bar. Uma vez pensei ter passado em cima de um gatinho perdido, 

quando saí do carro ele estava bem quietinho debaixo, estava mancando 
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e acabei levando ele para casa e cuidando até se recuperar, até leite tive 

que dar para ele em uma mamadeira velha que consegui com uma 

vizinha, depois me apeguei, não tive coragem de enviá-lo para a adoção 

e acebei ficando com ele, hoje é um grande companheiro”. Com essa 

história você demonstrou ser um homem sensível, responsável, e que 

gosta de animais, se a mulher é uma apaixonada por gato certamente 

ficará muito sensibilizada. 

 

6. Melhores momentos da vida 

Quando você fala de bons momentos com uma pessoa, 

automaticamente está motivando ela a também se lembrar de momentos 

felizes, e quando isso acontece a mulher estará ancorando sensações 

agradáveis a você. 

Exemplo: “Acredita que até hoje eu me lembro da casa da minha avó, 

dos bolinhos de chuva dela, da pescaria com meu avô, era sensacional. 

E você, qual a sua primeira lembrança agradável da infância?” 

Você estará gerando nostalgia na mulher e isso terá um poder 

extraordinário para o estabelecimento de rapport. 

 

7. Falar de sonhos e planos 

Outra excelente maneira de gerar rapport e fazer a mulher pensar em 

coisas agradáveis é falar sobre planos para o futuro. 

Exemplo: “E aí, qual a melhor coisa que você quer fazer na sua vida e 

que ainda não teve oportunidade? Eu ainda pretendo viajar para a 

Disney e andar naquelas montanhas Russas gigantescas, E você?” 

Além de motivar pensamentos agradáveis na mulher, vocês estarão 

falando de futuro e isso é uma técnica sugestiva que inconscientemente 

deixará na mente dela a percepção de que um dia poderão realizar esses 

planos juntos. 
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8. Afinidade de ambos 

Essa é uma técnica de comunicação que sugere inconscientemente para 

a pessoa que possuem muita afinidade. 

Exemplo: “Já reparou que tanto eu quanto você fala olhando nos olhos, 

e a maioria das pessoas não fazem isso. Contato visual intenso é uma 

característica de pessoas confiantes e sinceras, conversando com você 

percebi que também é assim”. 

Essa técnica tem um poder incrível para gerar conexão emocional, 

utilize-a duas a três vezes durante a conversa. 

 

9. Conversa alto astral 

É quando você faz exatamente o contrário de que muitos homens fazem 

que é ficar reclamando do local, das pessoas, se fizer diferente você 

estará demonstrando que é uma pessoa totalmente alto astral e isso 

estará contagiando a mulher. 

Exemplo: “Essa semana está sendo uma das melhores da minha vida, 

aconteceu muita coisa boa que depois te contarei com detalhes. E ainda 

por cima não estava disposto a sair de casa hoje, e olha o que 

aconteceu, o lugar é sensacional, a musica está excelente e até a bebida 

parece melhor, e ainda por cima consegui encontrar uma pessoa muito 

divertida para conversar” 
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Conversa final 

Conseguindo o seu objetivo 

 

Você conseguiu gerar um clima agradável durante a conversa, e agora 

chegou o melhor e mais delicado momento que é conseguir o seu 

objetivo, ou seja, beijar ou pegar o telefone da mulher. 

Se demorar a agir poderá correr o risco de criar apenas um laço de 

amizade, por outro lado se for rápido demais e avançar o sinal antes de 

criar conexão emocional estará assustando o alvo e tudo poderá ser 

perdido. 

Avance esta etapa apenas quando perceber que a mulher está bem a 

vontade com a sua presença, conversa abertamente com você e 

estabelece o contato visual. 
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10. Sexo 

Calma, você não deverá contar as suas experiências sexuais para a 

mulher, o que deverá fazer é apenas falar sobre coisas que lembram 

sexo, mesmo que a sua intenção ainda não seja levar este mulher para o 

motel. 

Exemplo: “Eu tenho alguns amigos que sempre ficam preocupados se 

estão agradando suas parceiras na cama. Eu sou diferente, quero 

sempre agradar, mas não fico com isso na cabeça o tempo inteiro. Na 

minha opinião se um homem sabe abraçar uma mulher de maneira 

calorosa, conhece o corpo dela, beija e toca nos lugares certos, se 

dedica ao sexo oral, tudo isso já é um bom começo. Tem mulher por 

exemplo que se arrepia ao ser beijada atrás da nuca, então já é um 

indício de que você deve se preocupar com aquele local”. O objetivo é 

apimentar a conversa, a mulher se lembrará de sexo e isto poderá abrir 

as portar para ficar mais propícia a pelo menos te beijar. 

 

11. Falar sobre seu próprio corpo 

O objetivo é chamar a atenção da mulher para alguma parte do seu 

corpo, obviamente sem utilizar a vulgaridade. 

Exemplo 1: “Algumas mulheres dizem que tenho uma boca bonita e por 

isso devo beijar bem, eu não acredito que o formato da boca tem relação 

com beijar bem”. Este será um bom pretexto para falarem de beijo e 

vocês de fato acabarem se beijando. 

Exemplo 2: “Eu estou testando este perfume, gostou do cheiro? É a 

primeira vez que uso ele”. Neste momento aproxime o pescoço do nariz 

da mulher para que ela sinta o cheiro, será uma oportunidade de seduzi-

la com o seu perfume e ainda de ficarem bem próximos. 

 

12. Fale sobre o corpo dela 

Não fale necessariamente de partes muito sexuais como seios e bunda, 

mas demonstre interesse em algumas partes do corpo dela, 

principalmente olhos e boca. 
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Exemplo 1: “Você tem os dentes bem brancos, fica muito legal o 

contraste com o seu batom que é bem vermelho. Ficou uma boca muito 

sensual, só por isso me deu uma vontade de te beijar” 

Exemplo 2: “Não sei o que é mais sensual, o seu olhar de mulher fatal 

ou este sorriso de menina” 

 

As mulheres também gostam de 

conversar sobre: 

O ideal é que você utilize as próprias falas dela para introduzir estes 

assuntos de uma forma que pareça algo totalmente natural. 

13. Musica 

Não precisa gostar de todos os estilos musicais, mas se durante a 

conversa descobrir que possuem este gosto em comum, aproveite para 

criar ainda mais afinidade. 

Você: “Veio até esta balada sertaneja apenas para se divertir com as 

amigas, ou realmente gosta do estilo?” 

Ela: “Sim, adoro sertanejo” 

Você: “Eu também, mas prefiro sertanejo mais raiz, das antigas. Sabe 

aquela musica Um Sonhador de Leandro e Leonardo, marcou uma boa 

fase da minha vida. E você, tem alguma musica que te faz lembrar de 

bons momentos?” 

Observe que você fez a transição de um assunto superficial (Ideal para 

inicio de conversa, enquanto ainda não possuem intimidade) para um 

assunto mais profundo (Boas recordações), para gerar conforto. 

 

14. O que gostam de fazer 

As mulheres também adoram falar sobre como se divertem, lugares que 

gostam de frequentar, onde costumar ir para comer. Além de 

desenvolver uma boa conversa, você estará conseguindo informações 
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valiosas que podem ser usadas no futuro quando convidá-la para um 

encontro. 

Digamos que esteja no metrô ou ônibus 

Você: “Você mora onde?” 

Ela: “Moro no bairro São Luiz” 

Você: “Nunca fui, mas o que tem de legal para fazer lá, alguma praça, 

bar, balada, shopping?”. 

Ela: “Não tem nada, é um bairro residencial, com pouco comercio”. 

Você: “Perto da minha casa também não tem muitas coisas para fazer, 

eu queria que tivesse uma praça legal porque gosto de correr. E você, o 

que gostaria que tivesse perto de casa?”. 

 

15. Cinema 

Pode parecer um tema batido, mas ainda está entre os preferidos das 

mulheres, principalmente quando se trata de comédias românticas. 

Digamos que esteja no Shopping 

Você: “O que mais gosta de fazer no Shopping?” 

Ela: “Ficar olhando as lojas e da praça de alimentação” 

Você: “Eu também, mas na verdade o que mais gosto é a pipoca do 

cinema, em casa não conseguimos fazer igual. E nada melhor do que um 

cineminha e pipoca. Qual seu filme preferido?” 

Ela: “Comédia romântica” 

Você: “Eu também gosto, por falar nisso vamos olhar se está passando 

alguma?” 

Observe que é uma excelente oportunidade de convidá-la 

16. Amigos 

Falar sobre amigos e os momentos divertidos com eles também ajuda a 

criar um clima de intimidade. 
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Você: “Nossa, é bem divertida, posso apostar que suas amigas devem 

adorá-la”. 

Ela: “Nada, tenho poucas amigas”. 

Você: “Mas imagino que devem ser grandes amigas, eu também tenho 

poucos, porém são excelentes companhias. Tem o mais engraçado, 

aquele que sempre resmunga e eu o mais certinho. E as suas amigas, 

aposto que você é a mais divertida de todas” 

 

17. Família 

Também é uma boa oportunidade para criar laços de afinidade, 

conversando um pouco sobre seus familiares, obviamente sem tornar a 

conversa pessoal demais. 

Você: “Pensei que você e a sua amiga fossem irmãs”. 

Ela: “Não” 

Você: “Você é filha única?” 

Ela: “Não, tenho duas irmãs” 

Você: “Eu sou filho único, mas a minha família é bem grande, no natal 

então é uma loucura. E a sua, se divertem muito no natal” 

Note que estão falando de um assunto mais pessoal, ideal para ser 

abordado quando já conseguir certa intimidade. Falar de família e de 

uma data tão especial como Natal é uma excelente forma de criar ainda 

mais conforto emocional.  
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TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER PARA 

SE TORNAR UM HOMEM ALPHA 

 

 

 

 

 

Mude a sua vida com este extraordinário e completo pacote para 

conseguir encontros com mulheres incríveis 

SIM! QUERO O PACOTE DO MÉTODO ALPHA 

http://metododeseducaoalpha.com.br/materiais/

