


Introdução

De acordo com estudos atuais de Neurociências, quando você 

fica inseguro diante de uma situação, os neurotransmissores 

perdem eficiência e com isso a sua capacidade de 

processamento de informações fica consideravelmente 

afetada. De forma prática você não consegue raciocinar.

Por isso, quando você está diante de uma mulher atraente e 

fica nervoso, não consegue desenvolver uma conversa, pois o 

seu lóbulo frontal, a área do seu cérebro responsável pela 

comunicação está bloqueada. 

A falta de autoconfiança em si mesmo além de deixá-lo 

nervoso na hora de abordar e conversar com mulheres, é 

responsável por atitudes imaturas como correr atrás de 

qualquer mulher, se apaixonar facilmente e ser excessivamente 

ciumento no relacionamento.
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Quem é o autor deste livro

Olá meu caro! Sou Adriano Moura, Psicólogo e 

Coaching especializado em comportamento 

masculino, desenvolvimento pessoal, sexologia e 

relacionamentos.

Antes de toda minha formação acadêmica e 

profissional trabalhando por mais de 10 anos 

ensinando homens a conquistar mulheres, 

também enfrentei sérias dificuldades na sedução.

Meu principal bloqueio era a timidez, não tinha 

nenhuma autoconfiança e acreditava que uma 

mulher atraente jamais se interessaria por mim.

Estava errado, sempre tive muito potencial assim 

como você, e agora quero ensiná-lo um pouco do 

que fiz para revolucionar a minha vida.



#1  Confronte seus pensamentos negativos

“A maneira como pensamos afeta nosso 

corpo, e como usamos nosso corpo afeta a 

maneira como pensamos”.
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A sua maneira de pensar idealiza um futuro negativo baseando-se nas 

suas experiências passadas, quando você está diante de uma mulher 

atraente, o seu cérebro resgata as suas rejeições anteriores e projeta 

que será novamente rejeitado, sugando toda a sua autoconfiança.

Essa é uma frase de Jonh 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.
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Para reduzir a ansiedade diante de uma mulher atraente, você precisa bloquear 

o fluxo de pensamentos negativos que afeta a sua capacidade de raciocínio e 

não deixa você pensar em uma única palavra para dizer no momento que 

estiver conversando com a gata. 

Para isso é importante:

Identificar e anotar todos os pensamentos que fazem você ficar nervoso antes 

de abordar ou no momento que estiver conversando com a mulher. Lembre-se 

de experiências já vivenciadas e continue anotando novas experiências;

Criar um "Pensamento confrontador", ou seja, que te faça desacreditar 

daquele pensamento negativo. Para cada pensamento negativo crie um 

pensamento confrontador;

Fazer uma lista das suas principais qualidades consideradas atraentes para as 

mulheres (Grave todas mentalmente);

Quando estiver diante de uma mulher atraente e começar a ficar nervoso, 

identifique rapidamente seus pensamentos negativos e os combata com um 

pensamento confrontador.

Após combater os pensamentos negativos e se sentir mais relaxado, lembre-se 

da lista de qualidades masculinas que você possui e que provavelmente a 

mulher em questão está buscando nos homens.



#2  Foque no "Aqui e agora"
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De acordo com o American Psychiatric Association (Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais), usado por psiquiatras e psicológicos em todo mundo. A Ansiedade é 

caracterizada pelo excesso de preocupação com o futuro.

Ao abordar uma mulher, o ansioso fica excessivamente preocupado se levará um fora desconcertante, 

não saberá o que dizer ou que ela tem um namorado que chegará de repente. Por isso não consegue 

simplesmente focar no “Aqui e agora” e deixar que as coisas fluam naturalmente.

Não tente adivinhar o futuro para se prevenir da desgraça, ao invés de pensar no que poderá 

perder, foque no que está prestes a ganhar;

Não se baseie nos seus fracassos passados para advinhar um futuro, as pessoas evoluem e se 

ontem você levou um fora, saiba que hoje você tem mais recursos, experiência e por isso as suas 

chances são muito maiores;

Sempre acredite que tudo que poderá acontecer é apenas uma hipótese, ao mesmo tempo que 

corre o risco de ser rejeitado, também tem chances de conseguir beijar aquela gata sensacional.
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#3  Veja o mundo com novas perspectivas
Uma das mais revolucionárias linhas da Psicologia é a Gestalt Terapia, para um dos seus fundadores Frederick Perls,  

o que define nosso comportamento é a maneira que enxergarmos o mundo, e cada pessoa possui uma perspectiva 

diferente sobre a mesma situação.

O que você enxerga na figura a esquerda?

• Duas pessoas velhas ou um vaso ao centro?

• Um homem de chapéu tocando um instrumento 

musical ou uma mulher em pé na porta?

• Uma mulher com uma garrafa de bebida ao lado?

• Você encontrará novas respostas de acordo com a 

perspectiva que olhar a figura. 
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OPORTUNIDADE

Os mesmos princípios da Gestalt se aplica na sedução de mulheres, um 

perdedor enxerga rejeição ao ver uma mulher atraente sozinha, enquanto o 

vencedor vê uma oportunidade ou desafio.

OTIMISMO

No livro “Como Desenvolver a sua autoconfiança”, Christian Godefroy afirma 

que as pessoas confiantes contam com seus êxitos e não com os fracassos, e 

que cada palavra e ação deve ser iluminada pela luz do otimismo.

PERSPECTIVA

Não importa o quanto a situação seja desfavorável ou as chances de que algo 

possa dar errado, olhe todas as situações por vários ângulos, sempre haverá 

outras maneiras de enxergar as coisas, aplique a Gestalt na sua vida.

CONFIANÇA

Confie mais em si mesmo, olhe para as situações a partir de agora com o olhar 

do positivismo. Ao abordar uma mulher não enxergue vergonha, rejeição ou 

hostilidade, e sim orgulho pela ousadia de seduzir uma mulher atraente.



#4  Não sinta vergonha de ousar
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Você não tem coragem de levantar da mesa em um bar lotado e abordar um grupo de mulheres 

sentadas, pois imagina que se for rejeitado todos ficarão comentando a sua vergonha.

Quando tenho que abordar mulheres em um ambiente lotado, penso que o julgamento de todas 

as pessoas do lugar não me afetará em absolutamente nada, além disso, muitos dos homens 

que julgam a minha ousadia queriam ter um pouco da minha coragem. 

A verdade é que simplesmente não ligo para as outras pessoas e imagino como se naquele local 

existisse apenas eu e aquele grupo de mulheres lindas e divertidas.

Você provavelmente nunca aborda  uma mulher linda simplesmente por medo de que as 

pessoas pensem o quanto você é ridículo de ousar tentar seduzir uma gata daquele nível, por 

isso em bares e baladas as mais lindas estão sempre indo embora para casa sozinhas.

Quando tiver que agir, imagine como se existisse apenas você e seu foco, torne as pessoas a sua 

volta irrelevantes e quando sentir que está sendo julgado, imediatamente pare e pense:

“Essas pessoas não tem relevância na minha vida, não devo ser julgado, pois o que 

estou fazendo é um ato de coragem e determinação para conseguir o meu objetivo”.



#5  Encontre a sua confiança interior
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Anthony Robbins em um dos capítulos do livro “Despertando seu 

gigante interior”, descreve que nada na sua vida deve acontecer para 

que você se sinta bem, ou seja, não deverá depender de eventos 

externos para mudar algo no seu estado de espírito ou personalidade.

Eu sempre ensino para os meus clientes e alunos que a energia da 

confiança precisa vir de dentro, pois raízes fortes criam bons frutos.

Você é como uma árvore: "Suas atitudes, confiança e resultados são 

os frutos, porém para ter bons frutos é importante cuidar da raiz, 

ou seja, da sua mente"

Passei boa parte da minha vida acreditando que um dia conseguiria 

por acaso conquistar uma mulher linda e que depois disso tudo 

mudaria, depois que muitos fracassos aprendi que somente o que está 

dentro do meu crânio pode trazer os resultados que desejo.

Então lembre-se, mude a sua mente e conseguirá mudar tudo que 

acontece na sua vida.

• Bom emprego

• Dinheiro

• Mulheres bonitas

• Confiança

• Amigos verdadeiros

• Qualidade de vida

• Mudar crenças

• Mudar pensamentos

• Mudar hábitos

• Mudar atitudes



#6  Pratique o Autofeedback
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Ao olhar para as suas próprias qualidades 

tenha uma lente de aumento, um dos 

segredos da confiança inabalável é adquirir 

o hábito de falar muito bem de si mesmo.

O Autofeedback é uma das mais 

fantásticas ferramentas utilizadas no 

processo de Coaching, trata-se de dar um 

retorno a si mesmo sobre seus 

comportamentos e resultados.

Para todos os meus clientes, uma das 

primeiras tarefas que passo no processo de 

Coaching é este exercício de autoanálise.

Responda as perguntas ao lado com 

sinceridade.

1. Se você estivesse a venda, qual frase te definiria?

2.  Qual o título de um livro que definiria o grande 

homem que você se tornou?

3. Quais as 5 características que tornam você atraente 

para as mulheres?

4. O que as mulheres acham pouco atraente em você e 

o que deverá fazer para mudar estes defeitos?

5. Quais as 7 atitudes que você pode mudar a partir de 

agora ao seduzir mulheres?

Leia esta lista todos os dias pela manhã e no final da tarde, até 

que sua mente entenda os seus pontos fortes, fracos e o que 

fazer para melhorá-los.



#7  Pratique gradativamente
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"O desenvolvimento de um homem é gradativo, você não se tornará 

confiante da noite para o dia usando alguma fórmula mágica"

Eu não comecei abordando a mais gata da balada para me tornar confiante, 

primeiro tive atitudes simples como dar um “Oi” para as mulheres da 

academia ou no ponto de ônibus, depois passei a puxar conversas curtas e na 

medida que me senti mais confortável passei a convidar mulheres para sair.

Depois o próximo passo foi abordar desconhecidas em bares, baladas e no 

cotidiano (Supermercado, faculdade, trabalho), então fiz o mesmo processo, 

aumentei o nível aos poucos até conseguir chegar na mulheres que antes eu 

tremia de medo só de ficar frente a frente com elas.

Imagine jogos de videogame, praticar musculação, aprender a tocar  violão 

ou um idioma, você começa gradativamente com passos simples e na medida 

que se sente confortável aumenta o desafio até chegar ao alto nível.

Na sedução é a mesma coisa, através de treinamentos gradativos e sempre 

aumentando o desafio, você se tornará cada vez mais confiante no que está 

fazendo até conseguir conversar com mulheres lindas sem ficar nervoso.



# História de superação
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No passado eu sempre reclamava da vida por não conseguir sair com 

as mulheres que desejava, me considerava uma pessoa sem sorte e 

acima de tudo achava que as mulheres eram interesseiras.

Somente depois de muitas frustrações mudei o meu ponto de vista e 

descobri que o problema estava em mim e não nas mulheres, foi 

então que passei a me responsabilizar pelos resultados da minha vida 

e que conseguir o que queria só dependia de mim.

Após poucos meses a minha vida mudou completamente e tudo passou a dar muito certo com as mulheres, 

tanto que decidi ajudar outras pessoas gratuitamente através de um Blog, logo este blog se tornou um Portal e 

nasceu o "Homem Alpha", e após muitos pedidos dos meus leitores decidi criar um ebook ensinando tudo que eu 

fazia para seduzir mulheres.

A primeira versão do Método foi um sucesso e ao longo dos anos recebeu diversas melhorias, além disso me 

formei em Coaching e Psicologia para melhorar ainda mais o Método de Sedução Alpha.

Atualmente você não precisa passar por tudo que passei, pois o Método é um ebook completo com tudo que você 

precisa fazer para se tornar um sedutor e ter as mulheres que sempre desejou loucas por você. E se você ainda tiver 

dúvidas sobre o incrível poder transformador deste ebook: "Veja na próxima página o que aqueles que já leram 

o Método de Sedução Alpha tem a te dizer"







SABER MAIS 

# Adquira o Método hoje e ganhe +3 Bônus
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