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Olá meu querido aluno. Meu nome é 
Adriano Moura e trabalho como 
Coaching de relacionamentos e com 
desenvolvimento pessoal há mais de 
10 anos.

E estou feliz pela sua tomada de 
decisão de se juntar a nós, os sedutores 
Alphas! 

Esse foi o seu primeiro passo na 
mudança de rumo da sua vida em 
relação às mulheres.

E a experiência me revelou que: "A
personalidade é o grande segredo 
para atrair mulheres".

Descobri que qualquer homem pode se 
tornar atraente.

E por isso mesmo quero que saiba que não encontrará aqui nenhuma técnica de 
pegação. Eu sei que você já está cansado de aprender este tipo de coisa na internet.

"Este não é um livro para garotos imaturos que buscam técnicas milagrosas". É um 
conteúdo voltado para homens que estejam dispostos a evoluir a sua personalidade, 
seduzindo mulheres incríveis.

Dessa forma, tudo nesse e-book será novidade para você. Em hipótese alguma, ensino 
falácias que qualquer um pode inventar e disseminar pela internet.

Eu sempre trabalho com conceitos comprovados cientificamente. Posso citar a Gestalt 
Terapia, a Psicologia Positivista, a Terapia Cognitivo Comportamental, a Neurociência e a 
Programação Neurolinguística.

Além disso, tenho a meu favor a minha experiência de mais de 10 anos trabalhando 
como Coaching. Mas fique tranquilo! Para compreender o que ensino nesse e-book não 
precisa ser Coaching ou Psicólogo.

Na verdade, o aprendizado será bem prático. Simplifiquei os conceitos avançados para 
que você os aplique no cotidiano e consiga em pouquíssimo tempo se tornar mais 
confiante e sedutor.

http://www.homemalpha.com.br/
https://www.youtube.com/user/adrianoblogueiro1
instagram.com/homemalpha14
https://www.facebook.com/homemalpha14


O Site Homem Alpha é um portal completo, que 
ajuda o homem no desenvolvimento pessoal, a 
ter autoconhecimento e a ser bem-sucedido em 
várias áreas da vida. Vale a pena aprender tudo 
que o Adriano Moura ensina. Yonis Foreizner

O Homem Alpha eu posso dizer que é mais do 
que um simples site, é uma fraternidade onde 
você cresce a cada dia como homem. Se for 
para definir o Adriano Moura em uma única 
palavra, eu escolho VENCEDOR. Lucas Bival

O Homem Alpha é um excelente site, só 
tenho a agradecer o autor Adriano 
Moura, pois ele não ensina só sedução, 
mas também ensina você a crescer em 
todas as áreas da vida. Vinicius Bezerra

FRATERNIDADE SECRETA DE 
SEDUTORES ALPHAS!
Há mais de 10 anos temos uma Fraternidade Secreta de Alphas, da qual sou o 
fundador e líder e espero que em breve você seja merecedor de se tornar mais 
um membro.

Nessa fraternidade exclusiva trocamos experiências sobre sedução, 
desenvolvimento pessoal e psicologia feminina em um Fórum privado e no 
WhatsApp.

Seguem abaixo relatos de alguns dos meus principais discípulos.
.

http://www.metododeseducaoalpha.com.br/
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B U S Q U E  A  C O N F I A N Ç A 
I N A B A L Á V E L

Autoconfiança é, sem dúvida, a principal virtude de um sedutor Alpha.
Se você é inseguro, não importa o que diga ou faça, dificilmente deixará alguma 
mulher atraída, pois será sempre visto como perdedor.

Isso acontece pelo fato das mulheres buscarem homens poderosos e seguros.

É um processo natural. A primeira coisa que uma mulher avalia em um homem é 
se tem confiança e no momento que ela percebe que ele é tímido ou inseguro, a 
mente dela entrará em modo de repulsa.

E a menos que seja muito bonito ou rico, certamente será rejeitado.

Por isso, fique atento à confiança. Somente ela aumenta em até 10 vezes as suas 
chances com qualquer mulher!

Logo, estarei ensinando como trabalhar a sua insegurança, perdendo o medo da 
rejeição. Esses processos irão permitir que você fique relaxado e confiante diante de 
mulheres atraentes.
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Como perder o medo da rejeição

O medo de ser rejeitado é o principal problema dos homens. Ao conversarem 
com uma mulher ficam muito preocupados com a possibilidade de tomarem um 
fora.

E quando isso acontece, uma simples abordagem se torna uma tarefa 
extremamente estressante.

E isso não pode ser uma barreira, pois 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. 
Logo, ele se comporta de maneira confiante e relaxada diante das mulheres.

Na mente do homem confiante, 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 mudança de hábitos e de pensamentos, você deixará de 
ficar frustrado ao levar um fora.

E quando essa mudança 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, e 
enquanto você cultivar a insegurança, será um homem medíocre e não 
conseguirá alcançar o sucesso.

O principal é mudar a própria mente, para lidar com os foras de outra forma. Ser 
rejeitado faz parte do processo de sedução e se você está levando mais foras 
que o habitual, significa que está no caminho certo.

Por outro lado, caso esteja levando poucos foras atualmente, é sinal de que não 
está agindo. Esse é o pior erro de um homem.
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A mente é como uma empresa, em que você é o gerente e seus pensamentos os 
operários, se a gerência for fraca e sem liderança, os operários assumem o 
controle.

Você deverá ser o comandante da sua mente e seus pensamentos deverão ser 
subordinados a você.

“A maneira como pensamos afeta nosso corpo, e como usamos nosso corpo 
afeta a maneira como pensamos”.

Essa é uma frase de John Grinder, um dos fundadores da PNL (Programação 
Neurolinguística).

Para a PNL, a linguagem da nossa mente são os pensamentos, ou seja, é através 
deles que nos comunicamos com o nosso íntimo mental.

Se você controla seus pensamentos, assume o controle da sua mente.

E se hoje você pensa nos problemas de maneira automática, as experiências 
passadas programaram a sua mente e você está agindo de acordo com esta 
programação.

Os pensamentos estão controlando você.

A sua lógica de pensar atual idealiza um futuro negativo baseando-se nas suas 
experiências passadas.

Na prática, isso significa que quando você está diante de uma mulher atraente, o 
seu cérebro resgata as lembranças de fracassos do passado e projeta que será 
novamente rejeitado antes mesmo da abordagem.

Por isso ficará desmotivado e totalmente sem confiança.

E é totalmente possível reverter o quadro de negatividade com as ações corretas. 
Para o criador da PNL, Richard Bandler, a única coisa boa do passado é que ele 
acabou.

Dessa forma, chegou o momento de você deletar a sua programação mental 
ultrapassada, reprogramando a sua mente com uma nova lógica: que não 
provoque o medo da rejeição.
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Exercício de PNL muito usado em sessões de 
Coaching para reprogramar pensamentos

PASSO 1

PASSO 2

PASSO 3

Pegue caneta e papel. Feche os olhos por um instante e se lembre das 
últimas situações em que esteve diante de uma mulher e ficou nervoso. 
Ou ainda, pense que está diante de uma mulher bonita e quais as 
frases negativas aparecem na sua mente. Nesses dois casos, identifique 
sentimentos negativos e tudo aquilo que vem na sua mente e o deixa 
desmotivado ou com medo da rejeição.

Agora deverá escolher novos pensamentos, para cada pensamento 
negativo anotado, você deverá escolher uma afirmação positiva que 
funcione como contraponto.

Sempre que estiver diante de uma situação e ficar ansioso ou não 
conseguir agir, comece a combater todos os pensamentos negativos 
com as afirmações positivas que você anotou, por isso leia a lista todos 
os dias, até que tudo que anotou fique bem claro na sua mente.

Exemplo de uma lista criada durante uma sessão de Coaching

PENSAMENTO NEGATIVO PENSAMENTO POSITIVO

Todos ao redor ficarão assistindo você 
ser rejeitado e fazendo papel de otário.

Essa mulher é muito linda, ela não vai 
querer nada com alguém como eu.

Existem outros caras mais atraentes e 
interessantes que eu nessa balada.

Essa mulher parece ser metida, nem 
vai querer ouvir o meu nome.

As pessoas estão preocupadas com elas 
e mesmo que estejam me olhando, a 
minha vida não é da conta delas.

Ela é atraente e tem o seu valor. Por 
isso, certamente merece encontrar um 
cara divertido, inteligente e interessante 
como eu.

Não sei nada da vida dos outros caras e as 
mulheres tem opinião própria. Logo, não 
sou eu quem define do que elas gostam.

Não devo ter preconceito e julgar uma 
pessoa. Talvez ela seja uma mulher 
incrível e vou lhe dar a oportunidade de 
me provar isso.

1
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3
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A D Q U I R A  O  P O D E R  D A 
A T  R  A Ç  Ã O  N A T  U R A L 
Nicholas Boothman no livro "Como convencer alguém em 90 segundos" 
explica brilhantemente que os segundos iniciais são suficientes para você se 
conectar aos instintos de uma pessoa.

Isso significa que você pode se conectar rapidamente com o inconsciente de 
alguém e gerar respostas emocionais de fuga, combate ou proximidade.

E essa relação de conexão também foi estudada por psicólogos Behavioristas. 
Para eles, todo estímulo provoca no organismo uma resposta imediata.

Com isso, respostas negativas fazem com que nossa mente considere o 
estímulo repulsivo e passamos a nos afastar dele.

Por outro lado, respostas positivas tornam aquele estímulo reforçador e 
passamos a desejá-lo.

Essas teorias explicam cientificamente o fato das mulheres sentirem em pouco 
tempo repulsa por alguns homens e forte atração por outros.
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E grandes homens, como Aaron Burns, um designer famoso mundialmente, 
também pensam dessa forma: "você nunca possui uma segunda chance de 
causar uma boa primeira impressão".

Isso não se aplica totalmente ao contexto de sedução?

Eu também percebo isso no meu dia-a-dia.

Ao longo de 10 anos foquei meus estudos na leitura de livros de autores de 
psicologia, autoridades em desenvolvimento pessoal e Coaching. Além de ter 
me dedicado bastante ao marketing.

Por isso, acredito que estes conhecimentos tornaram o meu Método de 
Sedução Alpha ainda mais rápido e eficaz.

Os mesmos conceitos de marketing usados para vender produtos e serviços 
também podem ser aplicados para vender a si mesmo.

Dessa maneira, o seu marketing pessoal será importante para demonstrar às 
mulheres os seus valores.

E isso fará com que você se destaque na multidão.

O mundo está cheio de excelentes homens, com muitas virtudes, porém sem 
nenhum marketing pessoal.

Por outro lado, verdadeiros cafajestes usam dessas estratégias persuasivas para 
seduzir mulheres.

Não estou dizendo que deverá enganar as mulheres, mas que melhore o seu 
marketing pessoal. Com essa mudança, em pouco tempo elas vão se interessar 
por você.

Para que isso fique mais claro, sugiro o seguinte:

Imagine que você é um ótimo produto e que poderá agregar valor na vida das 
mulheres, mas que está sendo vendido sem nenhuma estratégia de persuasão.

E por isso não está vendendo! E agora você aprenderá como melhorar a sua 
capacidade de demonstrar seu valor por meio do marketing pessoal.
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Antes de tudo, venda a sua embalagem

Ao comprar um perfume, o importante é o cheiro. Mas você sabe que 
também levamos em consideração um frasco que seja atraente e poderoso.

Seja um perfume, seja um livro ou seja um produto eletrônico, sempre 
valorizamos o aspecto visual na decisão de uma compra.

E isso é tão verdadeiro, que um relevante estudo social da Psychological 
Science revelou que tiramos conclusões sobre uma pessoa por meio da sua 
foto em apenas 40 milissegundos.

Pesquisadores mostraram fotos da mesma pessoa com pequenas alterações 
na imagem aos participantes da pesquisa. Isso impactou na percepção de 
inteligência, competência e confiabilidade.

E que tal um exemplo prático, agora?

Avalie as minhas 3 fotos abaixo. Você perceberá tranquilamente que com o 
visual da última foto, as minhas chances com qualquer mulher são 10 vezes 
maiores, independentemente da forma com que eu me comporte.

Um visual atrativo quebra as resistências iniciais. Isso aumenta 
consideravelmente as suas chances de gerar atração física quando se 
se aproximar de uma mulher.
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Dicas para melhorar seu marketing pessoal

Faça um upgrade no seu visual: não é necessário gastar muito com 
roupas de marca, porém invista em um visual moderno, em perfume de 
qualidade e, sobretudo, em roupas e sapatos conservados.

Esqueça aquele sapato arranhado e com aspecto de velho, ou aquela 
camisa que já está bem gasta.

Coloque identidade no seu estilo: nesse caso, o mais importante é que a 
mulher tenha uma ideia clara de que tipo de homem você é, seja um 
musico, um Bad Boy, um empresário ou um intelectual.

Faça uma autoanálise e encontre elementos que reforcem este estilo em 
você.

Busque em revistas e na internet exemplos de homens como você 
(Intelectual, surfista, musico). Assim, terá algumas ideias para reforçar a 
sua identidade.

Demonstre alto nível de energia: A sua linguagem corporal deverá 
revelar um homem confiante, feliz e equilibrado. E para que isso aconteça, 
trabalhe sua autoestima e desenvolvimento pessoal para se tornar alguém 
mais confiante e realizado.

Evite a qualquer custo andar com os ombros encolhidos, de cabeça baixa 
ou realizar movimentos estereotipados ou rápidos.

Corrija sua postura para demonstrar que é um homem equilibrado 
emocionalmente. Para isso invista ao máximo no seu desenvolvimento 
pessoal, pois refletimos na linguagem corporal nossas emoções internas

Dessa forma, quanto mais saudável psicologicamente, mais atraente será 
para os olhares femininos.
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C O M O  D E R R  U B A R  A S   
B A R R E I R A S  F E M I N  I N A S

Confesso que tenho muito apreço por um escritor chamado Dale Carnegie. Eu 
já li a maioria dos seus livros, sendo o meu preferido o Best Seller "Como 
fazer amigos e influenciar pessoas".

Este livro me foi indicado por um amigo da Faculdade de Psicologia, que 
também é especialista em desenvolvimento pessoal.

Durante as leituras das obras desse autor, obtive grandes aprendizados, como 
este rico pensamento: "Arrisque-se! Toda vida é um risco. O homem que 
vai mais longe é geralmente aquele que está disposto a fazer e a ousar".

Perdedores são medrosos e preferem ficar na zona de conforto do que se 
arriscarem a levar um fora. Abordar uma mulher é demonstrar para ela que 
você não tem medo. Somente por isso, na visão dela você já é melhor do que 
90% dos homens.

Mas há uma forma correta. Chegar em uma mulher bêbado ou bruscamente, 
não é um gesto corajoso e muito menos ousado, mas sim tentar a sorte.
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A este tipo de homem eu chamo de "Sedutor camicase", que tenta a sorte com 
qualquer mulher.

Uma abordagem de verdade é algo bem diferente. É se aproximar daquela que 
realmente te deixou atraído, adotando alguma estratégia. A este chamo de 
"Sedutor de elite", pois foca em uma única mulher de cada vez.

Aquele homem que aborda uma mulher sem demonstrar que é 
"sedutor camicase" revela controle, confiança e ousadia, aumentando de 
maneira significativa suas chances.

E para abordar como um "Sedutor de elite", você precisa seguir os 3 passos 
abaixo:

Passo 1 - Demonstre energia: quando você chega bem-humorado e cheio de 
energia em um local, quebra imediatamente as barreiras femininas. As mulheres 
desejam homens divertidos que possam fazê-las se sentirem bem e não aqueles 
que demonstram levar uma vida monótona e triste.

Passo 2 – Seja cordial: as mulheres amam homens educados e a maioria dos 
caras erra nesse ponto. A maioria se aproxima de maneira brusca e sem ao 
menos dar um "boa noite" ou sem pedir licença. E fique atento no momento de 
colocar esse passo em prática. Quanto mais cordial, menor a chance de ser 
imediatamente rejeitado.

Passo 3 – Quebre o padrão: trata-se de fazer algo ou falar qualquer coisa 
diferente das cantadas e frases feitas usadas por 90% dos homens. A mulher 
está esperando você fazer o mesmo que a maioria dos caras, então surpreenda 
e suas chances serão maiores.

Qualquer homem que aplicar o que foi ensinado anteriormente, demonstrando 
confiança e um estilo atraente e ainda seguir os 3 passos acima, aumenta em no 
mínimo 10 vezes as suas chances de conseguir pelo menos começar uma 
conversa.
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Exemplo prático de uma abordagem Alpha

O exemplo é de um dos meus alunos do "Método de Sedução Alpha". A 
abordagem funcionou com as 5 mulheres mais atraentes que ele já abordou na 
vida, e uma delas se tornou sua namorada.

Apresentação: “Oi, muito prazer, meu nome é Renato”. Foi educado, 

agindo diferente da maioria dos homens.

Quebra do padrão com uma história: “Sei que poderá soar muito 
estranho, mas posso te perguntar algo? ” (Ela ficou curiosa e por isso ele 
ganhou a sua atenção).

“Por um acaso estou cheirando a cachorro? ”.

É claro que ela achou engraçado, sorriu e disse que não. Nesse momento ele 
conseguiu arrancar um belo sorriso da mulher, e ainda a deixou curiosa. Afinal, 
quem pergunta isso na balada?

História de valor: “Acredita que aconteceu algo engraçado, quando 
estava vindo para a boate? Ouvi um barulho e vi algumas coisas se 
mexendo em um terreno. Percebi que eram cachorrinhos 
abandonados e tive que levá-los para casa".

"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 novinhos, e ainda estão com os olhinhos 
fechados”.

Contar histórias é uma poderosa estratégia que funciona com 
qualquer mulher. E existe toda uma metodologia envolvida 
para aumentar as suas chances ao fazer uma abordagem. 
Por isso, se deseja se aprofundar neste assunto, leia o E-book 
Método de Sedução Alpha

http://metododeseducaoalpha.com.br/desconto-especial/
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O  S  E G  R E D O  D  A  P E R S U A S Ã O  
N  A  S E D  U Ç  Ã O  D E  M U L H E R E S

Os comerciais de cerveja não induzem as pessoas a pensar na bebida 
especificamente, dizendo a elas que devem tomar cerveja, ou ressaltando 
possíveis benefícios disso.

A publicidade foca em outra coisa, nas emoções proporcionadas nos momentos 
em que se está bebendo.

Logo, o foco de comerciais de cerveja costuma ser em imagens de mulheres 
sensuais, churrasco com os amigos e passeio na praia. Essa mensagem entra 
direto no cérebro das pessoas, fazendo com que elas associem um líquido 
amargo com momentos especiais. 

O exemplo acima é do livro "A Arte da Persuasão" da famosa Hipnoterapeuta 
Tonya Reiman. 

E a grande vantagem é que o mesmo princípio de indução usado pelos 
comerciais de cerveja pode ser aplicado na persuasão de mulheres.

4
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As técnicas de persuasão permitem que sua comunicação induza às mulheres a 
pensarem em coisas positivas, fazendo com que essas emoções sejam 
ancoradas em você.

E adotando essas técnicas, você se destaca da maioria dos caras, que conversa 
com as mulheres de uma maneira mecânica, com táticas ineficazes que 
aprenderam com outros amigos fracassados. Ou ainda em blogs que divulgam 
teorias sem qualquer embasamento prático ou científico.

Ao conversar com uma mulher você precisa se comunicar de maneira 
persuasiva. Dessa forma conseguirá convencê-la de que você é mais 
interessante que os outros pretendentes. 

Por isso, é importante executar os diversos princípios importantes da 
comunicação persuasiva, que ensino no E-book Método de Sedução Alpha. Um 
deles é a ancoragem de emoções, conforme expliquei no exemplo da cerveja. 

Ao conversar com uma mulher, se você fala dos seus problemas ou fica ouvindo 
as reclamações dela, estará induzindo a sua mente a pensar em coisas negativas 
e tudo isso será ancorado em você. 

Isso funciona exatamente como uma a propaganda de cerveja que lembrasse de 
momentos desagradáveis que o consumo de álcool provoca, como a ressaca. 

Publicidades em geral sempre estão ancorando emoções para mobilizar as 
pessoas a fazerem algo. 

Uma campanha de doação de sangue tem, por exemplo, o apelo para o 
sentimento de solidariedade. Enquanto isso, os planos de saúde enfatizam a 
segurança que podem oferecer quando se está doente. Por fim, os comerciais 
de carro trabalham as imagens de poder e de liberdade que a posse de um 
veículo proporciona. 

Logo, o mesmo princípio pode ser usado para persuadir mulheres com quem se 
conversa.

No livro "A Arte de ler mentes", Henrik Fexeus enfatiza que quando nos 
comunicamos, provocamos estados emocionais nas pessoas. Este deve ser o 
foco de um sedutor.
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Você deverá durante uma conversa levar a sua companhia a pensar em coisas 
positivas. Por exemplo, em lugares que ela conheceu, sonhos ou conquistas 
importantes.

No momento que essas lembranças lhe vierem à tona, ela imediatamente 
entrará em um estado de conforto e você passará a ser aprovado pela mente 
dessa mulher.

Mas importante, fique atento ao seguinte ponto: ao conversar com uma mulher 
sobre a viajem dos sonhos dela, você precisa demonstrar através da sua 
expressão facial e tonalidade da voz que está empolgado, espantado ou curioso 
com aquilo que ela está dizendo. Resumindo, demonstre interesse!

Quando estava elaborando o E-book Método de Sedução Alpha, passei meses 
em bares, baladas, shoppings e bibliotecas entrevistando mulheres e 
perguntando "o que a maioria dos homens conversa com vocês?”.

Os resultados não foram muito positivos. Menos de 5% das entrevistadas 
responderam que não tinham qualquer conversa que estimulasse algum tipo de 
emoção positiva. Isso significa que 95% dos homens conversam sobre coisas 
banais, sem qualquer fundamento da comunicação persuasiva.

Além disso, observei mais de 30 clientes em processo inicial de Coaching 
seduzindo em bares e baladas. Todos que eram rejeitados mantinham uma 
conversa mecanizada, sem qualquer tipo de emoção.

Concluindo, se você quer ser um perito na arte de sedução, aprenda a induzir as 
mulheres a pensarem em coisas positivas. Demonstre interesse!

Durante a sua comunicação utilize de gestos, interjeições e expressões faciais 
para demonstrar emoção. Fale sobre momentos de prazer, sempre lembrando 
do princípio utilizado nos comerciais de cerveja.

Esse é um assunto relevante e sugiro que você aprenda para 
aumentar o seu poder de sedução. Não será aprofundado aqui, 
já que este e-book se trata de um livro introdutório. Mas se 
você deseja se especializar, no  E-book Método de Sedução
Alpha encontrará toda informação necessária.

http://metododeseducaoalpha.com.br/desconto-especial/
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5. VOCÊ NÃO TEM QUE MUDAR E SIM, AGREGAR

Muitos homens pensam que precisa mudar completamente a sua 
personalidade e se tornar alguém diferente, isso não é verdade e acima de 
tudo até chega a ser prejudicial.

Se você é um cara romântico, atencioso, responsável precisa manter esses 
valores, eles não garantem o seu sucesso na sedução, porém tornam você um 
homem com virtudes.

No entanto, você precisa agregar valores que não possui, ou seja, se tornar 
mais atraente, confiante, sexy, ousado, extrovertido e quanto mais 
características positivas agregar, maior será o seu valor.

Evoluir não é deixar de ser algo para se tornar outro, e sim manter o que é 
positivo e adquirir novas qualidades.

6. EDUQUE A MULHER PARA TE RESPEITAR

Respeito não é algo que se tem grátis, e sim aquilo que se conquista das 
pessoas, mesmo que seja uma mulher de grande valor, deixar nas mãos dela a 
decisão de te respeitar ou não é um grande erro.

Desde o inicio da interação você deverá ir educando a mulher, e quanto mais 
ela perceber que você exige ser respeitado, maior será o seu valor na opinião 
dela.

Se ela desmarca um encontro ou faz algo de errado e você começa a se 
declarar ou dar presentes, está deixando claro que desrespeitar você além de 
seguro poder render coisas positivas. Se a mulher pede um tempo e você fica 
louco aceitando todas as exigências dela, demonstra que te deixar inseguro é 
algo muito lucrativo.

Faça a mulher entender que tudo que fizer para te desrespeitar terá uma 
consequência negativa ou até mesmo poderá ter o preço dela nunca mais 
colocar os olhos em você. Se educá-la desde o início, haverá uma grande 
chance da mulher aprender que nunca deverá fazer nada para te magoar.
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7. VOCÊ DEVE OCULTAR SUAS INTENÇÕES

No livro "As 48 leis do poder", Robert Greene explica na sua terceira lei que 
devemos ocultar nossas intenções. Quanto menos as pessoas sabem, menor as 
chances de prepararem uma defesa. Este também é o segredo dos ninjas, 
sempre rápidos e com ataques surpresas.

Quando você deixa claro para uma mulher desde o início que quer fazer sexo 
com ela, é óbvio que ela se defenderá por ter sido educada socialmente para 
evitar os sedutores.

Quando você se declara para a sua amiga, ela descobre as suas intenções de 
querer mais do que uma amizade e também se defenderá.

Um homem deve ter atitude e deixar claro para as mulheres que gosta de sexo e 
não aceitará apenas a condição de amiguinho. Em todo caso, isso é bem 
diferente de revelar precocemente todas as suas intenções.

Alguns chegam ao extremo de revelarem suas táticas de sedução, como contar 
para a mulher que estava dando gelo para seduzi-la. Nesse caso a técnica se 
tornou completamente ineficaz.

Por isso, sempre mantenha suas intenções e táticas em segredo.

8. A MULHER DEVE SER O SEU FREIO

Respeitar uma mulher é muito diferente de não agir, ou seja, ficar como um 
frouxo e nem mesmo ter a coragem de tentar uma boa pegada.

As mulheres muitas vezes, ficam inseguras de tomar a iniciativa no 
sexo, sobretudo no início da relação, ficam na defensiva por terem medo de 
serem julgadas como safadas, por isso, quando o cara não toma a 
iniciativa geralmente o encontro se torna frustrante.

Não tem que desrespeitá-la e avançar o sinal sem ter recebido permissão, porém 
você só saberá até onde pode ir se tentar algo. Comece devagar, seja 
um pouco safado e na medida que a mulher for permitindo, você vai 
avançando cada vez mais, o importante é que você faça com que ela seja 
o freio das suas investidas.



9 .  S E R  L  E G A L
N Ã O  É  N A D A  S E X Y
Ela não vai fazer sexo com você apenas por ser legal e 
atencioso, já ouviu uma mulher dizer:

"Aquele cara me deixa subindo pelas paredes de tão 
legal que é"

"Nossa, não resisti e fui para cama com ele, aquele 
papo cabeça e intelectual me deixou louquinha".

Eu sei que brócolis faz bem para a saúde, mas mesmo assim 
como churrasco, refrigerante e pizza. Da mesma maneira as 
mulheres sabem que um cara legal é mais confiável, 
mesmo assim preferem um cara que seja sexy, pois ficar 
com um cara só porque ele é legal é a mesma coisa que comer 
brócolis somente por ser saudável.

Ela vai querer saber se você é legal quando quiser casamento, 
mas antes disso o que importa é o quanto você pode dar a ela 
diversão e sexo de qualidade. Se você é um caral legal, não se 
preocupe em demonstrar isso para as mulheres, pois já está na 
sua personalidade e elas descobrirão naturalmente.

O que você talvez precise é 
ser mais ousado, atrevido
e sexy para atrair
as mulheres.
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10. NÃO DEIXE A BELEZA FEMININA TE CONTROLAR

Mulheres bonitas ficam balançando seu charme como se balança um osso para 
um monte de cachorrinhos, todos ficam com o rabinho balançando loucos para 
abocanharem aquele sonhado ossinho.

Os caras agem dessa forma quando ficam correndo atrás de uma mulher gata, 
fazendo tudo que ela deseja, convidando para sair mesmo após ouvir várias 
desculpas esfarrapadas, e no final sabe o que acontece, ela acaba saindo com 
aquele que é como um gato, ou seja, não está nem aí para o osso, e quer 
mesmo é o filé completo.

Os Alphas, mesmo que estejam loucos pela beleza feminina, sabem controlar e 
não agem como cachorrinhos famintos, não ficam o tempo todo pensando em 
mulher e correndo atrás delas, possuem uma vida além do universo feminino e 
se dedicam para evoluírem como machos.

Enquanto a maioria dos caras estão lutando para impressionar uma mulher 
bonita, o Alpha está batalhando para melhorar a sua própria vida e se tornar um 
homem de tanto valor que as mulheres é que começarão a correr atrás.

11. DESAPRENDA O QUE NÃO ESTÁ DANDO CERTO

Se você soubesse seduzir mulheres, certamente não estaria lendo 
este ebook, por isso, se algo não está dando certo significa que você ainda 
precisa descobrir a maneira correta de fazer.

Endividados ensinam finanças, desempregados sobre emprego e homens 
que são completos perdedores espalham crenças sobre sedução, por isso 
você precisa reaprender tudo até começar a ter os resultados esperados.

"A maioria dos caras estão fracassando com as mulheres e por isso 
você não deve acreditar neles"

Por isso, comece a questionar tudo que aprendeu sobre seduzir mulheres, 
afinal, esses pensamentos não estão te ajudando, pare e pense diferente da 
maioria dos caras.
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12. BUSQUE A PRIMEIRA MULHER ATRAENTE

Alguns anos atrás eu estava tentando seduzir duas mulheres que trabalhavam 
comigo, já havia chamado várias vezes para sair e nenhuma delas tinha 
aceitado o convite, porém, em uma festa da empresa levei uma mulher muito 
atraente e extrovertida como convidada, era uma mulher de alto valor e todos 
gostaram dela.

Daquele dia em diante não somente as duas mulheres que eu estava tentando 
seduzir, mas várias outras da empresa começaram a ficar atraídas por mim e 
até passei a receber diversas cantadas.

É claro que o meu valor como homem foi importante, mas aparecer com uma 
mulher atraente foi uma prova social de que sou um cara interessante, é um 
tipo de pré-aprovação, ou seja, as outras mulheres pensaram:

"Se uma mulher atraente que deve ter vários pretendentes quer 
estar com este cara, certamente ele tem muito mais valor do que 
os outros"

E acredite, as mulheres além de serem muito competitivas, confiam na opinião 
das outras quando se trata de escolher um homem, por isso quanto mais 
mulheres interessadas em um cara, maior o seu valor.

Por isso busque seduzir a primeira gata, quando estiver saindo com ela se 
tornará mais confiante e menos desesperado, além de aumentar a sua prova 
social, estes fatores aumentarão consideravelmente as suas chances de seduzir 
a próxima e assim sucessivamente até que várias mulheres estejam 
interessadas em você.

Deste modo, ficará mais desapegado por ter mais opções, e acima de tudo 
passará a ser visto como um homem de alto valor por outras mulheres.
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13. O SEGREDO DA PROFECIA DE AUTOREALIZAÇÃO

Nos 10 anos trabalhando como Coaching de relacionamentos e 
desenvolvimento pessoal, aprendi muito mais com a experiência dos meus 
alunos, do que nas centenas de livros, cursos, faculdade de Psicologia e na 
minha experiência pessoal.

Descobri em todo aluno iniciante algo que chamo de "Profecia de 
autorrealização". Trata-se de um pensamento de que não conseguirá êxito na 
sedução, e isso acaba se profetizando.

Isso é muito frequente com os mais inexperientes. Quando persistem e são 
rejeitados, acabam acreditando que estavam certos de que seria uma péssima 
ideia abordar uma mulher linda. Por isso, nas próximas situações passarão a 
reforçar esse péssimo padrão de pensamento.

A Programação Neurolinguística explica o impacto que os pensamentos 
possuem no resultado final. Quando você pensa de maneira convicta que 
conseguirá êxito, toda sua mente se mobiliza para que aquilo realmente ocorra.

O fato é que todo sedutor iniciante já aborda uma mulher com a certeza de que 
será rejeitado – sempre percebi isso quando acompanhei alunos na prática. 
Homens assim tem a energia é baixa e ele desiste facilmente por achar o jogo 
praticamente perdido.

Por outro lado, quando acredita que poderá seduzir aquela mulher pretendida, 
há uma poderosa energia mental que agita cada célula do seu corpo.

As palavras fluem melhor e o resultado positivo ocorre. Por isso, sempre 
profetize que conseguirá êxito, não importa o quanto pareça difícil.



h o m e m a l p h a . c o m . b r 24

14. ELIMINE AS SUAS BENGALAS PSICOLÓGICAS

Há um padrão de comportamento em todo novo aluno que conceituo de 
"Bengalas Psicológicas".

Elas são desculpas criadas por perdedores e espalhadas na sociedade para que 
os homens possam usá-las como bengalas para justificarem a frustração.

E isso é muito comum. Afinal, quando um homem está sendo rejeitado pelas 
mulheres, essa situação provoca frustração, pois é difícil encarar a realidade de 
que não possui a capacidade de gerar atração no sexo oposto, e os homens são 
vaidosos demais para assumirem isso.

Muitos jamais abordam mulheres na frente de outras pessoas, simplesmente 
por acharem algo aterrorizante outros assistirem. Ou seja, para não ferir seu 
ego, o homem acaba não agindo para conseguir aquilo que deseja.

Isso gera a procrastinação, uma bengala social. É uma desculpa usada para 
nunca agir e deste modo permanecer escondendo a realidade de que não sabe 
seduzir mulheres.

Desculpas como "as mulheres querem apenas os ricos", "sou feio e por isso 
elas não me querem" também funcionam como bengalas psicológicas.

Pare de dar ouvidos a perdedores. Comece a construir novas convicções, 
responsabilizando-se pelos seus fracassos e encarando a realidade das suas 
incapacidades.

15. NÃO SEJA PARECIDO COM UMA MULHER

Muitos homens acham que ter afinidade é ser igual a uma mulher, este é um 
grande erro que aniquila o seu poder sexual. Ter afinidade é importante para a 
interação, porém é apenas uma questão de ter alguns gostos semelhantes.

Chorar ao assistir Crepúsculo, fazer todas as aulas de dança da academia e estar 
sempre nos grupinhos femininos pode fazer você parecer um homem feminino.



1 6 .  E L  A S  Q U E R E M  
S E X O  ,  M A S
N Ã O  T  Ã O  R  Á P I D O

Muitos homens ainda possuem o 
pensamento machista de que as mulheres 
não devem gostar tanto de sexo, por isso há tanto 
preconceito com aquelas que vão para a cama no 
primeiro encontro.

Elas amam sexo, a diferença é que 
precisam de mais tempo e clima para as 
coisas acontecerem, não é apenas uma 
questão visual e automática.

Uma boa conversa, contato visual, 
elogios, toques, beijos e abraços, esses 
são elementos fundamentais para 
estabelecer um clima propício para o 
sexo, por isso tenha paciência e manejo.

Homens que não conhecem esses 
elementos, certamente serão sempre 
rejeitados por elas.
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17. A ESCASSEZ AUMENTA O SEU VALOR

Este princípio é muito bem explicado no livro "As armas da persuasão".

De acordo com o autor, Robert Cialdine, o Princípio da Escassez é poderoso 
porque quando algo se torna escasso, isso significa que possui qualidade.

Afinal, se a procura está muito alta é porque as pessoas desejam. Por isso, 
produtos que se esgotam rapidamente das prateleiras são tão cobiçados.

Além disso, não gostamos de perder a liberdade de escolha. Com isso, o medo 
da perda impulsiona uma tomada rápida de decisão.

Certo dia, uma amiga reclamou que estava prestes a comprar um vestido, mas 
outra mulher foi mais rápida e comprou na sua frente.

Qual o resultado? Minha amiga ficou tremendamente desapontada e talvez 
nem estivesse desejando tanto aquele vestido. Porém, aquela peça de roupa se 
tornou algo valioso a partir do momento que foi objeto de disputa.

O mesmo princípio se aplica na sedução. Enquanto ficar enviando mensagens o 
tempo inteiro e deixando claro para as mulheres que você sempre estará 
disponível, não terá muito valor. Afinal de contas, a mulher que você está 
interessado saberá que tem a liberdade para tomar a decisão a hora que quiser.

Por outro lado, quando a mulher percebe que se não aceitar o seu convite para 
sair rápido, você chamará outra, essa sensação de perda a motiva a se decidir 
mais rapidamente.

Além disso, o fato de ter outra mulher interessada já está dando pistas de que 
você tem valor.

Por isso, não corra atrás das mulheres. Demonstre que você é um objeto raro e 
que se ela não o valorizar, perderá a oportunidade.
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18. A SEDUÇÃO NÃO DEVE SER LEVADA A SÉRIO

A maioria dos caras erram feio quando levam as coisas a sério de maneira 
precoce, antes de seduzir a mulher.

Muitas vezes a mulher quer apenas sair com um cara, dar boas gargalhadas, se 
divertir e quem sabe um pouco de sexo. Nesse momento ela ainda não está 
pensando em relacionamento.

Então, quando você comete o erro de falar em relacionamento, fazer 
cobranças, apresentar ela para amigos ou familiares, acaba adiantando as 
coisas e dessa forma a mulher decide se afastar com receio de perder a 
liberdade e ter alguém no seu pé o tempo todo.

As mulheres se envolvem aos poucos, vão deixando rolar e a sedução é um 
jogo de brincadeiras, diversão e envolvimento, não leve a vida tão a sério, tudo 
tem o momento certo.

Por isso geralmente elas querem os cafajestes, pois pensam apenas em sexo e 
diversão, e muitas vezes é exatamente isso que a gata está precisando, e não 
de um chato que só quer saber de relacionamento.

19. NÃO PARE PARA LAMENTAR O QUE DEU ERRADO

"Você estava investindo nela e não deu certo, levou um belo fora? 
Tenha atitude de homem e bola para frente."

As mulheres são especialistas em fazer o homem se sentir culpado, dão um 
fora nele e diz que foi pelas suas atitudes, no término de uma relação fazem o 
cara se sentir o pior homem do mundo, até por uma traição costumam 
justificar.

Não permita que façam isso com você, identificar seus erros é importante para 
uma mudança, mas não deixe que isso te afete profundamente.

Se levou um fora ou ela terminou tudo, não fique se torturando, seja dinâmico, 
ao invés de parar para lamentar, invista em procurar uma nova mulher.
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20. TENHA UMA IDENTIDADE ÚNICA

Não use as mesmas técnicas de sedução dos outros caras e se vista idêntico a 
eles, todo homem deve ter algo que reforce a sua identidade e faça com que 
pareça ser diferente dos demais, as mulheres gostam disso.

Pode ser algo no seu visual como uma corrente ou chapéu, ou até mesmo o 
seu modo de agir, tem mulher que gosta do estilo durão, outras do cara mais 
extrovertido e popular e aquelas que preferem os misteriosos.

O importante é você não tentar agradar Gregas e Troianas, escolha um estilo 
que mais se enquadra a você e seja fiel a ele.

21. NÃO PEÇA PERMISSÃO DEMASIADAMENTE

É claro que um homem deve respeitar o desejo das mulheres, no entanto isso 
não significa que você deverá aceitar e muito menos pedir permissão para 
fazer aquilo que acha certo, mesmo quando a mulher está envolvida.

Muitos homens pedem permissão demais e isso demonstra insegurança e 
dependência, perguntam para uma mulher se pode beijá-la, tirar a sua roupa 
ou até se vão sair no final de semana em determinado lugar, ou seja, se 
comportam sempre de maneira submissa.

É claro que não tem que fazer nada sem o consentimento da mulher, porém é 
preciso que faça acontecer, tome a iniciativa de beijá-la, levá-la para o motel 
ou fazer determinado programa, mas sem ficar perguntando a todo momento.
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Muitos homens passam meses 
investindo em uma mulher e 
ela acaba saindo com outro 
que não fez muita coisa para 
conquistá-la.

O motivo disso é simples, o 
cara cuida da sua vida e não 
fica correndo atrás, fazendo de 
tudo para ter um simples 
encontro.

Dê o primeiro passo, e se ela 
dificultar demais, invista em 
outra.

22. FAÇA A MULHER SE ESFORÇAR

"Você sempre está procurando de tudo para conquistar algumas mulheres, 
já se perguntou o que elas estão fazendo para conquistá-lo?"

Vejo homens buscando o impossível para conseguir um simples encontro com uma 
garota, e ela sempre dificultando as coisas, então este cara começa a colocar a culpa em 
si mesmo e fica cada vez mais correndo atrás e desesperado para mudar a situação.

Se você tem um pouco de autoestima, pare de agir dessa maneira.

É totalmente válido fazer algo para seduzir uma gata, mas desde que ela queira entrar no 
jogo e também faça o mínimo esforço para que as coisas aconteçam.
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23. O SEGREDO INFALÍVEL QUE RARAMENTE É USADO

Seduzir uma mulher não é acidente ou golpe de sorte. É resultado da capacidade 
em interagir de uma maneira que demonstre que é a melhor opção entre todos 
os seus concorrentes.

Os homens têm dificuldades em convencer as mulheres porque cometem um 
erro fatal que é tentar seduzir uma mulher utilizando argumentos lógicos.

Mas não é assim que funciona.

Na tomada de qualquer decisão da vida utilizamos a racionalidade para avaliar 
aspectos técnicos, mas o que realmente impulsiona são as emoções. Voltando ao 
comercial de cerveja, não importa seus ingredientes 
(argumentos racionais) e sim os momentos (aspectos emocionais).

Os argumentos racionais são apenas a ponta do iceberg, como explica Kurt 
Mortensen em seu livro "Máxima Influência".

No processo de tomada de decisão, o raciocínio lógico é a pequena parte 
superior do bloco de gelo. As emoções são exatamente aquilo que está 
submerso, ou seja, a maior parte do iceberg.

Por isso, enquanto tentar provar para as mulheres de maneira racional que é 
divertido e interessante, certamente fracassará. Eu costumo dizer para os meus 
alunos: "não diga para uma mulher que é divertido, faça-a sorrir".

Faça uma mulher se sentir segura por estar ao lado de um homem confiante! 
Provoque emoções de conforto e de alegria através de uma conversa engraçada.

Enfim, o que vai definir o seu poder de sedução não é o que você fala ou as 
técnicas que você utiliza, mas sim como faz a mulher se sentir bem na sua 
companhia.
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24. VEJA A REJEIÇÃO COMO UM SINTOMA

Se você tem dor e febre é um sinal do seu corpo dizendo que algo está 
errado, muitas vezes trata-se de um resfriado que vai embora após 
alguns dias, mas se esses sintomas não desaparecem com o tempo, 
significa que o problema é crônico e precisa de um tratamento.

O sintoma é a maneira de comunicação 
do nosso corpo, para que possamos 
saber o que está errado e tratar, ocorre a 
mesma coisa na sedução de mulheres, 
a rejeição é um sintoma de que algo está 
errado e precisa ser tratado.

Se as mulheres estão rejeitando você na abordagem, pode significar 
que o seu estilo não é atraente ou a abordagem está ruim. Se a 
rejeição ocorre depois da conversa trata-se de uma dificuldade no 
bate papo, por outro lado, pode ser que depois do sexo elas não 
queiram mais saber de você, então esse é um sintoma de que não está 
mandando bem entre quatro paredes.

Aprenda a enxergar o lado positivo das rejeições, ou seja, 
identifique os sintomas para investir em melhorar aquilo que está 
dando errado. Se o problema é na abordagem, não adianta querer 
melhorar o seu sexo, o seu foco deve ser em aprender como abordar 
uma mulher.
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25. O SEGREDO DO MEU SUCESSO COM AS MULHERES

Quando entrevistei dezenas de mulheres para embasar o E-book Método de 
Sedução Alpha, a reclamação mais recorrente delas foi de que:

“Os homens são egoístas e pensam apenas em levar vantagem”

Ou seja, falta a aplicação do gatilho mental da reciprocidade.

Aprendi sobre este gatilho com Cialdini no livro "As Armas da Persuasão" e 
coloquei em prática na minha vida. Disponibilizar este conteúdo grátis, por 
exemplo, é acreditar na lei do retorno. Quando você faz algo de bom para o 
mundo, há uma tendência de receber em troca na mesma intensidade.

Este material é a oportunidade para que homens possam acreditar que, através 
do trabalho de um profissional ético, embasado e experiente, podem mudar 
suas vidas. Sei que muitos estão desacreditados devido a tantas informações 
inúteis que aprendem na internet.

Logo, todo retorno financeiro e profissional que tenho é apenas consequência 
do quanto minhas ideias podem mudar a vida das pessoas, o que considero 
uma troca justa.

Use então este princípio para seduzir mulheres.

Não seja egoísta como a maioria dos homens. Tenha a atitude de um Alpha e 
queira sempre o bem das mulheres. Procure melhorar o dia delas com um 
elogio sincero ou lhes arrancando um sorriso. Então, o sucesso na sedução será 
um retorno por você ser um homem que faz a diferença na vida das pessoas. 



O SEGREDO INFALÍVEL DO MÉTODO 
DE SEDUÇÃO ALPHA

Você está agindo como a maioria dos caras, e por isso as 
mulheres não sentem vontade de fazer sexo ou namorar com 
você, elas continuarão te rejeitando e preferindo sair com 
outros caras, a menos que você tenha atitude e mude.

Até quando passará os melhores anos da sua vida sendo tratado 
como um invisível e fazendo de tudo para conquistá-las, 
enquanto preferem fazer sexo com um cafajeste qualquer?

O Método Alpha te ensinará de forma descomplicada como 
ativar os gatilhos sexuais das mulheres.

E se ainda tem dúvida, confira na próxima página os
depoimentos dos leitores do Método de Sedução 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 aumentar suas 
vantagens na sedução e 
se torne irresistível até 
mesmo para as mulheres 
mais difíceis.

AS CONQUISTAS QUE CONSEGUIRÁ 
COM O MÉTODO ALPHA





Adriano Moura tem 10 anos de 
experiência como Coaching de 
relacionamentos. Assimilou os 
conceitos psicológicos que 
aprendeu na faculdade de 
psicologia com a sua ampla 
experiência prática.

Este método é focado em forjar 
um homem confiante, atraente e 
envolvente – muito superior aos 
pegadores que sabem apenas 
usar cantadas batidas.

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

OS DIFERENCIAIS DESTE MÉTODO 
INOVADOR



SABER MAIS 

Adquira o Método ainda hoje e 
receba mais 3 BÔNUS

O HOMEM QUE VOCÊ SEMPRE QUIS SER 
COM AS MULHERES QUE SEMPRE DESEJOU
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