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Para algumas pessoas o fracasso realmente parece fazer parte da vida delas, eu me 
sentia como se a derrota fosse parte de mim, do meu próprio corpo, pois sentia na 
minha pele, mente e no mundo a minha volta os piores sentimentos como frustração, 
pessimismo e insignificância. 

De todas as derrotas, o fracasso com as mulheres é o que mais destrói a sua 
autoestima, você sente vergonha do mundo por ser incapaz de interagir, e o pior é que 
leva isso para todas as esferas da vida, se sentindo um completo “Zé Ninguém”.  

Isso ocorre na vida de um homem até que acontece algo chamado “Insight”, termo 
originado do inglês e muito usado na Psicologia, que significa uma compreensão 
imediata em relação a alguma coisa que antes estava totalmente desconhecida, ou 
seja, é quando de repente você encontra uma resposta para algo que não conseguia 
entender. Meu insight para sair do fundo do poço foi que enquanto eu estivesse 
reclamando da vida, absolutamente nada mudaria. 

Foi então que comecei a buscar solução para os meus problemas, entender porque 
alguns homens, afinal eu não era o único, não conseguem se autodesenvolver e 
sempre são rejeitados pelas mulheres, enquanto elas estão solteiras e reclamando que 
não conseguem encontrar relacionamentos. 

O problema é que a maioria dos homens não entende que elas não querem 
simplesmente alguém do sexo masculino, e sim um homem com determinados 
valores, ou seja, o HOMEM ALPHA. 

Passei grande parte da minha vida pesquisando, observando e praticando para 
descobrir quais são essas qualidades Alphas que fazem com que as mulheres se sintam 
altamente atraídas, e neste E-Book quero compartilhar com você as 10 Principais 
Regras que todo Homem Alpha possui, e que por isso adquiriram uma personalidade 
totalmente diferente da maioria da população masculina 

“Clique aqui e conheça o Revolucionário Método de Sedução Alpha"

http://metododeseducaoalpha.com.br/
http://metododeseducaoalpha.com.br/desconto-especial/
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“Quanto mais você se preocupar em seduzir mulheres, 
menor será o seu poder de atração” 

A primeira atitude de um Homem Alpha é aprender a ser feliz sozinho. Nas minhas 
consultorias muitos clientes ficam frustrados por pensar que já no início eu ensinarei 
como seduzir mulheres, na verdade esta é apenas a terceira etapa do meu 
treinamento.  

Um homem que depende de mulheres para se sentir forte e poderoso está 
encrencado, pois sempre buscará por validação e não conseguirá demonstrar 
indiferença. As mulheres são peritas em identificar traços da personalidade, e por mais 
que você se esforce, jamais conseguirá disfarçar a importância que as mulheres 
possuem na sua vida e o quanto depende delas, isso diminuirá consideravelmente seu 
poder de atração. 

O grande segredo de um Alpha para que ele consiga seduzir naturalmente, ou seja, 
praticamente sem a necessidade de usar técnicas prontas, é que todo o seu poder vem 
de dentro, ele está sempre motivado e cheio de energia, o que atrai naturalmente as 
mulheres, sem que seja preciso fazer muito esforço. 

As mulheres são atraídas por energia e poder da mesma forma que uma mariposa é 
atraída pela luz, isso faz parte da biologia delas e aqueles que entendem este 
formidável segredo acabam alcançando o sucesso com as mulheres. 

Pensamentos criam realidade, você é a soma do que está pensando. Comece a pensar 
que é um Homem Alpha, e principalmente que possui os valores que as mulheres 
desejam, ou seja, que é aquilo que procuram, incorpore algumas características e seu 
sucesso com as mulheres será inevitável. 

OBS.: Trecho extraído do E-Book “Abordando Mulheres como um Homem Alpha” 
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Quero fazer com você agora o mesmo trato que faço com meus clientes de consultoria 
ou aqueles que adquirem meus treinamentos. A partir de agora você esquecerá a 
palavra “Rejeição”, isso porque as palavras são extremamente poderosas e relevantes 
para a formação da sua personalidade. Rejeição soa como algo extremamente 
negativo e faz você se sentir rejeitado todas as vezes que abordar uma mulher e não 
conseguir o resultado positivo, sua mente então usará recursos para impedi-lo de 
conversar com mulheres na tentativa de protegê-lo da frustração. 

A rejeição não existe, pois a mulher não conhece você, principalmente se ainda não 
domina a comunicação, neste caso não conseguiu demonstrar para ela seus valores, 
logo ela não rejeitou você, apenas não se sentiu atraída devido à forma que vocês 
interagiram. 

A partir de agora você substituirá a palavra rejeição por “Feedback”, esta é uma 
palavra originada do idioma inglês que significa dar um retorno a alguém, ou seja, 
quando você faz um bom trabalho e recebe um elogio, na verdade está recebendo um 
feedback positivo, por outro lado, quando uma pessoa diz a você que o que fez não 
está correto, recebeu um feedback negativo. 

Quando você aborda uma mulher e não consegue a sua atenção, está recebendo um 
“Feedback Negativo” dela, ou seja, ela está dizendo de uma maneira automática que 
você não está interagindo corretamente. Neste caso, ela não revelará o que está 
incorreto, então caberá a você pensar no que fez de errado e corrigir para melhorar da 
próxima vez. 

A maioria dos Alphas foram grandes fracassados, e o ponto chave para o crescimento 
até se tornarem irresistível para as mulheres é pensar no que está errado e melhorar. 
Lembre-se que o erro está na sua interação e postura, e não em você. 

Eu considero indispensável a leitura do E-Book “Método de Sedução Alpha” 

Clique aqui para conhecer um pouco mais sobre este material 

http://metododeseducaoalpha.com.br/
http://metododeseducaoalpha.com.br/desconto-especial/
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“Se existem homens seduzindo mulheres melhor do que 
você, é porque sabem algo que você ainda não aprendeu” 

Não adianta você praticar fazendo errado, o máximo que conseguirá é muita 
frustração depois de receber centenas de feedbacks negativos e não ter a mínima ideia 
de onde estão seus erros, para saber o que você está fazendo de errado precisa ter 
uma boa base teórica. 

Muitos homens querem aprender rapidamente uma lista de cantadas prontas e 
pensam que assim conseguirão excelentes resultados, outros querem assistir meus 
vídeos abordando mulheres, não faço isso por dois motivos: O primeiro motivo é por 
ética com as mulheres, pois elas não fazem parte do meu produto. O segundo motivo 
é que não adianta você me ver seduzindo uma mulher, se não conhece os princípios da 
sedução. 

Quando comecei gastei todo o meu salário do mês na compra de livros e cursos, e 
ainda estourei o limite do meu cartão de crédito. Na época eu ganhava muito pouco, 
mas não me importava com isso, pois estava disposto a mudar e tinha certeza que 
todo aquele dinheiro investido valeria a pena no futuro, esta atitude foi a mais 
importante da minha vida. 

Seduzir uma mulher sem conhecer sedução é como fazer uma prova na faculdade sem 
saber a matéria, ou participar de um teste de direção sem conhecer os comandos 
básicos do carro. A prática é fundamental, mas sem uma boa base de conhecimento 
teórico os resultados são mais difíceis e demorados. 

Aprenda o máximo sobre psicologia feminina, PNL, linguagem corporal, comunicação, 
comportamento e sedução. Quanto mais você aprender, mais saberá o que é certo e 
errado, neste caso o seu progresso será extremamente rápido. 
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“O pior defeito de um homem é a covardia” 

Não importa se você é completamente desajeitado com as mulheres e está com a 
autoestima baixa, tudo será passageiro, desde que você tenha coragem. Um homem 
sem coragem está destinado ao fracasso. 

Certa vez em uma balada, eu fiquei interessado em uma loira sensacional que estava 
incrível com um vestido vermelho, eu sabia o que tinha que fazer, pois havia estudado 
por semanas, porém não tinha coragem de chegar nela, me deu um frio na barriga de 
pensar que ela poderia me dar um fora desconcertante ou de que todas as pessoas 
estivessem olhando. Este é o maior bloqueio de todos os homens que ensino nos meus 
treinamentos e consultorias. 

Naquele momento quando não conseguia juntar forças para abordar a loira, uma frase 
veio na minha cabeça e até hoje ensino para todos que dizem ter medo de abordar 

uma mulher incrivelmente linda. A frase foi a seguinte: “Posso ser péssimo com 

as mulheres, mas nunca serei um covarde”. Então me aproximei e fiz um

elogio sincero, disse a ela apenas “Você está incrível neste vestido 

vermelho”, ela então respondeu que nem havia se arrumado direito e não estava
se sentindo bonita, depois disso consegui emplacar uma conversa e percebi que não é 
tão difícil conversar com uma mulher bonita. 

Você deve estar imaginando como pode ser tão fácil, mas a realidade é que realmente 
não é difícil seduzir mulheres atraentes e transar com elas, os homens é que 
complicam as coisas. E olha que nesta época eu ainda não tinha muita experiência, 
porém tinha estudado muito sobre sedução. 

As mulheres lindas estão por aí em todos os lugares, esperando simplesmente homens 
com coragem e que sabem dizer as coisas certas para despertar nelas as emoções que 
desejam. 
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Durante uma parte da minha vida eu sempre me preocupava em culpar algo pelos 
meus insucessos, achava que o mundo era injusto comigo, que não tinha sorte e que 
as mulheres não prestavam por me tratar com tanta hostilidade. 

Depois que comecei a estudar a personalidade dos Alphas, descobri que grande parte 
deles eram como eu, e o pior, pensavam exatamente da mesma maneira que eu 
estava pensando. Foi aí que percebi que não era questão de sorte e sim de 
merecimento, isso porque a lei do universo presenteia aqueles que estão tentando 
mudar. 

O problema é que muitas vezes pensamos que estamos fazendo de tudo, mas este 
esforço na maioria das vezes é pouco ou errado. Você diz que já fez de tudo para 
seduzir mulheres, mas nunca está disposto a comprar um livro e ler do início ao fim 
várias vezes; aborda mulheres, mas não se esforça para fazer o certo, acha que 
conseguirá resultados apenas tentando, e isso jamais acontecerá. 

A sorte pode ajudar sim, algumas pessoas não trabalham, ganham na loteria e ficam 
milionárias, mas é importante saber que este é um número extremamente pequeno e 
milhões vão chegar ao fim de suas vidas sem nunca ter ganhado, mesmo após jogaram 
milhares de vezes. 

É a mesma coisa na sedução de mulheres, a maioria dos homens passam a vida inteira 
tentando de qualquer maneira aprender sedução e chegarão ao fim da vida sozinhos 
ou casados com uma mulher que não consideram atraente e interessante, pensando 
em como a sua vida seria diferente se tivesse se esforçado um pouco mais para fazer 
as coisas da maneira que deveriam ser feitas. 

Existe um caminho para seduzir mulheres e os cursos e livros de sedução são como mapas para 
você chegar mais rápido e sem chances de se perder pelo caminho, isso porque alguém 
percorreu o caminho antes de você. Aprender sozinho pode ser uma grande perda de tempo e 
sem garantias de resultados. 
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“Ame a si mesmo e inevitavelmente será amado por 
todos” 

Não importa o quanto à situação esteja desfavorável, somente você poderá mudar as 
coisas, e para isso você precisa confiar em si mesmo, precisa se considerar merecedor 
de uma mulher atraente, um bom emprego e de ter uma vida feliz. Homens Alphas de 
sucesso não permitem que as pessoas ou situações negativas coloquem em dúvida o 
seu potencial. 

Todas as pessoas possuem dentro de si as ferramentas necessárias para a mudança, 
obviamente adquirir conhecimentos, experiências e conselhos ajudam, de qualquer 
forma você perceberá que todos eles ensinam mudanças que dependem apenas de 
você e de mais ninguém. 

Eu já atendi centenas de homens e ao avaliar o seu passado relatam casos em que seus 
familiares foram críticos ou os compararam com outras crianças, este tipo de 
comportamento da família, amigos e professores criam na sua mente uma crença 

limitante de incapacidade. Frases como “Você não faz nada direito”, ou

“Você só serve para dar desgosto” ficam para sempre na memória de uma
pessoa, afirmo isso por experiência própria e com base em vários atendimentos que 
detectei este tipo de bloqueio. 

De qualquer forma, você é o único que pode mudar isso, pois agora é dono dos seus 
próprios pensamentos, quando criança acreditamos em tudo que ouvimos, mas depois 
de adulto você pode começar a trabalhar estes pensamentos limitantes e liberar todo 
o seu potencial.

“Você nasceu um vencedor, a sociedade e a sua criação é 

que tornou você um fracassado” 
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Não importa se você tem todos os valores de um Homem Alpha que as mulheres 
procuram, se não consegue comunicar isso para elas, e não adianta apenas dizer para 
uma mulher as suas qualidades, pois elas aprenderam com a experiência que não 
devem confiar nos homens, por isso tudo que você disser será percebido por ela como 
uma tentativa de seduzi-la. 

Os homens comuns tentam convencer as mulheres de maneira lógica, por isso não 
conseguem sucesso, por outro lado um Alpha sabe que a linguagem das mulheres é a 
emocional, ou seja, quer convencer uma pessoa do sexo feminino, faça-a se 
emocionar, elas gostam de sentir todos os tipos de emoções. 

Outra tática importante para convencer uma mulher é inserir informações na mente 

dela de maneira subliminar, quando dizemos que algo é “Subliminar” significa que 
está abaixo do limiar de percepção da pessoa, ou seja, é uma forma de inserir uma 
informação na mente de alguém sem passar pelo raciocínio lógico. Grandes marcas 
utilizam mensagens subliminares o tempo todo para vender. 

Exemplo: Digamos que tenha um trabalho interessante e bem remunerado 

Se você disser para a mulher “Olha, o meu trabalho é espetacular e ganho muito bem”. 
O raciocínio lógico dela vai assimilar a informação como uma estratégia para 
impressioná-la. Por outro lado, se você falar para ela “Não vamos falar do meu

trabalho, pois não quero que você pense que estou querendo impressioná-la porque 

tenho um trabalho interessante e ganho bem”

Na segunda frase de uma maneira subliminar você comunicou que ganha bem, tem um 
trabalho legal e ainda que não é do tipo que gosta de impressionar mulheres com um 
bom emprego. Para saber mais sobre comunicação assertiva, mensagem subliminar e 
linguagem emocional, leia o e-book “Método de Sedução Alpha” 

Clique Aqui e descubra os 3 erros fatais da sedução 

http://metododeseducaoalpha.com.br/
http://metododeseducaoalpha.com.br/desconto-especial/
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Saber e fazer o que as mulheres desejam é bem diferente de ser agradável demais, 
neste ponto muitos homens erram feio. Sedutores inexperientes pensam que sabem o 
que as mulheres querem e começam a agradá-las com presentes ou favores, o 
problema desses homens é que eles aprenderam coisas sobre as mulheres em revistas, 
na internet ou através de conselhos, muitas vezes das próprias mulheres. 

A verdade é que nem mesmo elas sabem profundamente o que desejam, com isso 
explicam uma coisa totalmente diferente da realidade, não fazem isso por mal e sim 
porque também não conhecem da própria psicologia feminina. 

Um Alpha conhece mais das mulheres do que elas mesmas, e conseguem isso através 
da experiência lidando com mulheres e principalmente pesquisando livros que falam 
sobre o comportamento delas. 

Exemplo: As mulheres dizem que gostam de romantismo e os homens correm para 
comprar flores, todos fazem isso e acabou virando algo comum, as mulheres sabem 
que as intenções masculinas são obscuras quando estão presenteando. 

Um exemplo de romantismo que poucos homens fazem: Certa vez eu convidei uma 
mulher para ver estrelas, eu tenho um telescópio dentro do carro. Em um momento 
quando comecei a falar para ela algumas coisas interessantes sobre as estrelas que 
aprendi na internet (Mulheres adoram astrologia), disse para que ela escolhesse a 
estrala mais brilhante, após a sua escolha, ela perguntou qual o nome da estrela e eu 
disse a ela que tinha o seu nome. Falei olhando nos olhos dela e nem preciso dizer 
onde terminou tudo isso. 

Lembre-se que as mulheres querem muitas coisas, mas não conseguem explicar o que 
é, na verdade trata-se de fortes emoções, o combustível para deixar uma mulher 
completamente apaixonada é a emoção, principalmente quando você desperta coisas 
que ela não vem sentindo nos últimos tempos. 
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O primeiro julgamento que você recebe de qualquer pessoa é o visual, principalmente 
em relação às mulheres, um homem com estilo e que tenha uma linguagem corporal 
confiante é rapidamente aprovado em um grupo social, tanto pela mulher quanto por 
suas amigas e isso conta pontos importantes. 

Dificilmente você conseguirá ser um Alpha sem ter estilo,  quando você recebe a 
aprovação visual da mulher o caminho estará livre para que você possa colocar em 
prática tudo que aprendeu sobre sedução, caso contrário, se não tiver um estilo 
atraente encontrará barreiras que tornará o seu caminho muito mais difícil, mesmo 
que não seja impossível. 

É importante deixar claro que se trata de estilo, cuidados pessoais e postura, isso não 
tem nada a ver com beleza física, existem homens bonitos sem estilo e outros que são 
feios, porém possuem uma linguagem corporal dominante e são atraentes, neste caso 
geram mais atração do que um cara que seja apenas bonito. 

Você provavelmente já viu um Alpha em algum lugar, não foi preciso conversar com 
ele para julgá-lo assim. A linguagem corporal do Alpha revela serenidade, confiança e 
poder, ele demonstra isso através do seu modo calmo e sincronizado de caminhar, 
postura ereta, contato visual intenso e por estar sempre com um sorriso no rosto. 

O Alpha caminha em um bar ou boate como se estivesse na sala da sua casa, não é 
possível notar nenhum sinal de tensão ou medo nele, e as suas roupas são elegantes e 
caem bem no seu corpo. 

O ponto forte de ter uma postura relaxada é que estudos científicos provaram que as 
pessoas espelham a linguagem corporal daqueles que estão próximos, ou seja, um 
homem sereno e relaxado automaticamente vai fazer com que a mulher também se 
sinta assim, deste modo somente com a sua aproximação já estará fazendo a mulher 
sentir um bom estado emocional antes mesmo de começarem a conversar. 

Vídeo – Aprenda Rápido a Conquistar Mulheres de Maneira Natural 

http://metododeseducaoalpha.com.br/
http://metododeseducaoalpha.com.br/desconto-especial/
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A qualidade mais importante de um Alpha é a liderança, principalmente porque ela 
envolve todas as outras características citadas anteriormente. Não importa o quanto 
tentem fazer você acreditar no contrário, saiba que as mulheres gostam de se sentir 
lideradas e conduzidas, isso faz com que se sintam seguras e protegidas. 

Homens que não conseguem tomar decisões, estão sempre desmotivados e buscando 
ajuda não são atraentes. Por outro lado, aquele que sabe enfrentar as dificuldades 
com pulso firme, está sempre motivado e tomando a frente das coisas deixa a mulher 
em uma situação confortável, pois ela sabe que em seus momentos de fraqueza você 
estará lá para conduzir e liderar. 

Acredite, por mais confiante que uma mulher pareça, ela também sente medo e 
insegurança como qualquer outra, seja pela sua beleza, trabalho, desempenho sexual. 
As mulheres são instáveis emocionalmente e por isso precisam de um Alpha com 
controle emocional e capaz de dar todo o suporte que ela precisa. 

É claro que você não precisa ser um robô totalmente sem sentimentos, todos 
passamos por momentos difíceis, a diferença é como saber enfrentar sem 
desestruturar-se psicologicamente. 

Por outro lado, biologicamente e socialmente é tarefa do homem conduzir a mulher, 
mesmo com toda a independência que elas conquistaram ao longo dos anos, ainda 
sentem falta disso. 

Quanto maior o seu poder de motivar e liderar, não somente as mulheres, mas 
qualquer pessoa que demonstre alguma fraqueza, maior será o seu poder de atração. 

Aproveite todas as oportunidades para demonstrar postura de líder, controle 
emocional e confiança. Saiba que as mulheres estão avaliando você o tempo inteiro, 
mesmo quando você não está seduzindo. 
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Eu sempre deixei claro o meu ponto de vista em relação à abordagem, na minha 
concepção é a fase mais importante da sedução, simplesmente pelo fato de que não 
adianta você ter todos os valores de um Alpha, se não consegue demonstrar isso para 
elas através da sua comunicação, linguagem corporal e atitudes. 

O problema é que basta 15 minutos para uma mulher decidir se você é atraente ou 
não e isso definirá se você será apenas mais um, ou o cara que a levará para casa no 
final da noite. 

A etapa mais difícil de passar é sem dúvida a abordagem, abordar corretamente uma 
mulher não garante que conseguirá fazer sexo com ela, mas se agir corretamente, sem 
cometer nenhum erro pontual, as suas chances são de pelo menos 70%. 

A maioria dos homens precisam abordar dezenas de mulheres para conseguir um 
mísero número de telefone, e sem garantias de arrumar bons encontros, já um Alpha 
aborda 3 ou 4 mulheres na noite e certamente uma delas acabará fazendo sexo com 
ele, e este sucesso em grande parte se deve a sua abordagem assertiva. 

Agora que você já sabe as regras para se tornar um Alpha, eu tenho certeza que o 
aprendizado com este e-book será de grande valor na sua vida, mas quero que você 
continue desfrutando dos meus conhecimentos e antes do que pensa esteja saindo 
com mulheres incríveis. Para isso, precisa ir para o próximo passo, clicando no link 
abaixo e começando a aprender os segredos de uma abordagem Alpha. 

Clique Aqui e Conquiste Mulheres Como um Homem Alpha 

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

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.



Método de Sedução Alpha
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 .... 

12'0112016 23:34: 1 



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.



SABER MAIS 

Leia agora o Método de 
Sedução Alpha

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

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