


 
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. 
 
Eu sempre trabalho com conceitos 
comprovados cientificamente como a 
Gestalt, a Psicologia Positivista, a Terapia 
Cognitivo Comportamental e a PNL. 
 
Além disso, tenho a meu favor a minha 
experiência de mais de 10 anos 
trabalhando como Coach. Mas fique 
tranquilo! Para compreender o que 
ensino nesse e-book não precisa ser 
Coach ou Psicólogo. 
 
Simplifiquei os conceitos avançados 
para que você os aplique no cotidiano e 
consiga em pouquíssimo tempo se 
tornar mais confiante e sedutor. 



 
GUIA DO APPROACH: Os 4 Passos Essenciais Para 
Conseguir o “Sim” das Mulheres 
 
Este é um guia rápido e prático para abordar 
mulheres e aumentar absurdamente as suas chances 
de conseguir um “Sim”. 
 
Este é um e-book que vai direto ao ponto, sem 
teorias e táticas complexas, pois o que realmente 
funciona na sedução de mulheres é fazer o “Simples, 
bem feito”, ao invés de ficar buscando coisas 
extraordinárias que funcionam apenas na teoria. 
 
Funcionalidade do material 
 
 

 
Este material funciona muito bem para        
abordagens noturnas em bares, shows e 
baladas. 
 
Além disso, funciona para abordagens 
cotidianas como Shoppings, feiras, 
faculdades, cinema, aniversários, casamentos 
e até mesmo na rua. 
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O objetivo deste material é servir como um guia prático para você abordar mulheres em 
qualquer lugar, conseguir chegar ao beijo ou pelo menos pegar o telefone. Partindo do 
princípio de que 70% das rejeições ocorrem logo na abordagem. 



A verdade é que as rejeições ocorrem por erros 
básicos que os homens cometem, ou simplesmente 
por deixarem de fazer coisas simples, mas que fazem 
uma grande diferença na sedução. 
 
Os homens tentam aprender coisas extraordinárias e 
complexas na internet, quando na verdade 7 a cada 
10 vezes que ele leva um fora foi simplesmente por 
não saber fazer o básico de uma abordagem. 
 
Para se ter uma ideia, alguns clientes que 
aprenderam apenas o que ensino neste eBook 
chegaram a conseguir incrivelmente 12 contatos no 
WhatsApp de mulheres em uma única noite. 
 
Imagine em menos de 24 horas você ter 12 opções 
de mulheres para conversar e marcar encontros, sem 
falar que estes clientes ainda conseguiram beijar 
outras mulheres usando práticas simples de aplicar. 
 
Então, aprenda a partir de agora a deixar de abordar 
mulheres como um perdedor e passe a ser um 
verdadeiro Alpha na abordagem. 



PASSO 1 – DEMONSTRE 
EQUILÍBRIO EMOCIONAL 
 
A pergunta que mais recebo dos meus 
seguidores é: 
 
“Adriano, o que devo falar para 
conquistar mulheres?”. 
 
Grande parte dos homens pensa que 
existem palavras mágicas para seduzir 
uma mulher, mas a verdade é que o 
conteúdo da conversa é quase 
irrelevante na sedução. 
 
As mais lindas são abordadas o tempo 
todo. Na praia, supermercado, 
trabalho, por isso elas desenvolvem 
um filtro contra a sedução. 
 
As mulheres aprenderam a não confiar 
em palavras e por isso passam a 
avaliar atitudes e comportamentos. 
 



Então, esqueça o que precisa falar para as mulheres 
em uma abordagem. 
 
Aprenda como se comportar, se elas nos primeiros 
segundos perceberem que você é um Alpha, até 
mesmo um simples “Oi” será uma cantada 
sensacional. 
 
Na abordagem a mente da mulher de maneira 
inconsciente detecta informações sobre o homem 
e define se ele é bem vindo ou precisa ser 
rejeitado. Isso ocorre em poucos segundos, por isso 
o conteúdo da conversa importa muito pouco. 
 
Grande parte dos homens são rejeitados antes 
mesmo de abrir a boca para dizer um “Oi”, 
provavelmente isso já aconteceu com você. 
 
Dê uma olhada no gráfico na próxima página: 



40% 

20% 

15% 

10% 

7% 

3% 
5% 

REJEIÇÃO (CAUSAS) 

Linguagem corporal

Nervosismo no approach

Bloqueio no momento de
puxar conversa
Ansiedade na hora de beijar

Nervosismo ao conversar

Aparência

Outros fatores



1. Quando a sua linguagem corporal é 
reprovada, muitas vezes antes mesmo de se 
aproximar da mulher, as suas chances de 
sucesso reduzem em 40%. 
 
 
2. Se você ficar nervoso no approach, as suas 
chances já diminuem mais 20%. 
 
A mulher nem mesmo sabe o que está 
acontecendo na sua mente, simplesmente não 
gosta de você quando se aproxima. 
 
3. Quando você está nervoso, o seu cérebro 
começa a trabalhar para controlar a ansiedade 
e deixa de focar na área mental da 
comunicação. E sem assunto você perde mais 
15% das suas chances com a gata. 
 
Isso explica porque a maioria dos homens 
nunca conseguem ter assunto para conversar 
com mulheres atraentes. Os assuntos estão lá 
na sua mente, porém no momento que está 
nervoso não são acessados. 



Você nunca fica sem assunto com conhecidos, afinal, 
o seu cérebro está relaxado. Se ficar emocionalmente 
equilibrado na conversa, você conseguirá conversar 
com a mulher da mesma maneira que conversa com 
o seu melhor amigo. 
 
4. A ansiedade diminui mais 10% das suas 
chances, pois você geralmente toca na mulher antes 
da hora ou tenta beijá-la de maneira precipitada. A 
ansiedade faz você agir antes da hora em todas as 
situações. 
 
5. Além disso, você perde mais 7% das suas 
chances se demonstrar nervosismo durante a 
conversa roendo unhas, olhando para os lados ou 
atropelando palavras. 
 
Só para se ter uma ideia da importância da confiança 
na sedução, um homem inseguro até aqui já 
perdeu 92% das suas chances com qualquer 
mulher. Aparência, técnicas de sedução, conteúdo da 
conversa, tudo tem a importância de apenas 8% na 
conquista. 



Sendo assim, se você se tornar um homem confiante, as suas 
chances de ouvir um “Sim” na abordagem aumentam em 93%. 
 
Não estou dizendo que você vai conseguir seduzir todas as 
mulheres que abordar, mas dificilmente será rejeitado antes 
mesmo de começar a falar. 
 
De qualquer forma, se você não é confiante ou tem pouca 
prática na sedução, uma boa dica é tentar seduzir mulheres nas 
redes sociais, pois na internet não demonstrará nenhum sinal de 
nervosismo. 
 
Então, após uma conversa inicial na rede social, você marca o 
primeiro encontro. Como já conversou com a mulher 
anteriormente, certamente estará mais confiante. 
 
Um homem que sabe as estratégias certas de conquista nas 
redes sociais, dificilmente passa um final de semana sem ter 
um encontro marcado. 
 
E para driblar a timidez, chegar em várias mulheres com 
confiança e conseguir o contato no Facebook, Instagram ou 
WhatsApp, faça o exercício a seguir. 



 
PASSO 

 
PASSO 

 
PASSO 

 
PASSO 

Identifique pelo menos 3 SITUAÇÕES 
de abordagem que te deixa nervoso 

Identifique quais os PENSAMENTOS 
AUTOMÁTICOS que aparecem antes 
de você realizar o approach 

Desqualifique todos os 
PENSAMENTOS AUTOMÁTICOS 
encontrando afirmações positivas 
para desmenti-los 

LEIA A LISTA todos os dias e 
sempre atualize os 
pensamentos da lista na 
medida que forem surgindo 
novos. 



EXEMPLO: Você viu uma gata em um grupo de amigas no bar, ficou muito 
interessado, mas só de pensar em ir lá falar com ela começou a ficar com um 
frio na barriga. Então foi embora sem agir. Naquele momento os seguintes 
pensamentos automáticos surgiram: 

PENSAMENTOS 
NEGATIVOS 

Se eu levar um fora, todos do bar vão ver 

Ela e as amigas vão rir de mim Não vou saber o que dizer 

Ela é bonita para mim 

Ela vai me tratar mal Vou ficar mal por 
levar um fora 



Confronte todos os pensamentos negativos com afirmações positivas. 

PENSAMENTOS 
POSITIVOS 

Os homens do bar vão desejar ter a sua coragem, 
e as mulheres vão admirar a sua atitude Ela e as amigas ao invés de rir, podem 

admirar a sua atitude. Você pode apenas dizer “Oi” e pedir o 
telefone dela 

Talvez ela pense o contrário 
e te ache muito atraente 

Ela é que deverá ficar 
com vergonha se for 
mal educada 

Não tem que ficar mal 
por levar um fora, 
afinal, coragem é para 
poucos 



PASSO 2 - A VIBE 
 
Quando chego em uma balada crio 
uma imagem mental na minha mente 
como se eu fosse o dono daquela boate 
e as mulheres as minhas convidadas. 
 
Ando pelo ambiente de forma 
tranquila, sorrindo e me divertindo. 
 
Por outro lado, grande parte dos 
homens estão tensos e preocupados 
em chegar nas mulheres. 
 
Uma outra parte fica com cara de 
tarado, se eu percebo isso, imagine as 
mulheres que tem uma capacidade 
muito maior de percepção do que os 
homens quando se trata de emoções. 



Mulheres são radares para capturar emoções, elas 
percebem facilmente se você está nervoso, tenso, 
ansioso, preocupado. 
 
Por isso elas conversam pouco e reclamam que seus 
namorados nunca conseguem entender o que estão 
sentindo. 
 
Quando uma mulher está com raiva ou magoada, fica na 
expectativa de que você perceba isso, pois ela perceberia. 
No entanto, na maioria das vezes nem fazemos ideia do 
que está acontecendo e pensamos estar tudo bem. 
 
Então, não adianta você tentar disfarçar ser um cara 
confiante, relaxado e cheio de energia. Elas vão detectar 
a mentira e você será rejeitado. 
 
A vibe é a energia que você comunica para as mulheres, 
aquele cara que você olha para ele e imagina o quanto a 
sua vida é espetacular. Parece que não tem nenhum tipo 
de preocupação na cabeça. 



Por outro lado, tem homens que transpira sofrimento e 
preocupação, estão sempre tensos, parece que estão 
preocupados com as contas do mês, trabalho, medo de 
serem esnobados. 
 
“Você comunica aquilo que você é”. Por isso me dedico 
tanto em um método de transformação pessoal, uma vez 
que se você comunica energia positiva e confiança, a 
sedução é rápida e eficaz. 
 
Lembre-se, as mulheres são radares para detectar 
emoções e nada passa despercebido por elas. Quando 
tem um cara cheio de energia na balada, ele jamais será 
ignorado, todas vão nota-lo. 
 
E não estou falando em sair dançando feito um louco, ter 
energia não se trata de aparecer. Você não precisa fazer 
nada para que elas notem a sua presença, basta ficar ali 
se divertindo, feliz e sem preocupação que todas as gatas 
notarão que você é diferente da maioria dos caras. 
 
Sedução não é receita de bolo e sim LifeStyle. Quando 
você adquire o estilo de vida de um Homem Alpha a coisa 
acontece naturalmente. 



Então, quando estiver em qualquer ambiente lembre-se 
de comunicar para as mulheres segurança e confiança.  
 
Você deve passar a mensagem de que é um homem: 
 
               Equilibrado emocionalmente 
 
               Seguro de si 
 
               Feliz e realizado 
 
               Sem medo 
 
               Ousado 
 
Essas características são extremamente atraentes para as 
mulheres, qualquer homem que passar esta mensagem 
mental para elas se tornará um imã de mulher. 



Confira algumas dicas para comunicar uma Vibe elétrica 
 
1. Cuide do seu Lifestyle: Busque alternativas para ser 
feliz e realizado. Saia de casa, conheça pessoas novas, 
faça algo por prazer. 
 
2. Aceite as suas imperfeições: Não fique chateado ao 
levar um fora e encare isso como uma parte do processo 
de aprendizado. 
 
3. Comunique felicidade: Na balada, apenas relaxe, 
observe as pessoas, curta o ambiente, respire 
lentamente. Seja feliz por estar ali. Não importa se você 
vai ficar com mulher ou não, apenas seja feliz. 
 
4. As mulheres querem um homem que seja tão feliz ou 
mais feliz do que elas: Elas jamais vão se aproximar de 
alguém com a energia mais baixa. 
 
E além disso, não adianta mentir para elas tentando 
passar a mensagem de algo que você não é. 
 



PASSO 3 – O APPROACH 
 
Finalmente a hora da aproximação, se você 
seguir os dois passos anteriores, ou seja, 
se tornar mais confiante e ainda transmitir 
uma energia contagiante, as suas chances 
serão altas. 
 
Então, o Approach é para tornar as 
chances de ouvir um “Não” quase nulas. 
 
Como ter um bom approach 
 
1. Sempre faça contato visual com a 
mulher, pois isso transmite confiança. 
 
Além disso, tendemos a nos tornar mais 
íntimos quando alguém olha nos nossos 
olhos, deste modo o rapport será mais 
rápido. 
 



2. Não demore para chegar, quando a mulher nota você, 
a abordagem deverá ser instantânea. Se você demorar 
passará a mensagem de ser um homem indeciso. 
 
Eu já fiz este teste várias vezes, fui rejeitado na maioria 
das vezes que fiquei trocando olhares com a mulher e 
demorei para chegar. 
 
3. Chegue nas mulheres de forma tranquila e educada. A 
educação quebra as barreiras contra estranhos. Não 
chegue de forma estabanada, pare na frente dela, peça 
licença e dê um “Oi”. 
 
4. Não use cantadas ou fique fazendo gracinha, fazer um 
cumprimento e um simples “Oi” é mais do que o 
suficiente. 
 
Na aproximação lembre-se que “Menos é mais”, não 
precisa fazer nada extraordinário. Se você for um homem 
tranquilo, educado, natural e confiante estará agindo 
diferente da maioria dos caras e por isso as suas chances 
serão absurdamente altas. 



PASSO 4 – A FRASE DO APPROACH 
 
O segredo é ser sincero, natural e simples. Mulheres não 
gostam daqueles que querem bancar os sedutores, por 
isso cantadas e técnicas de sedução são péssimas 
estratégias. 
 
O meu lema sempre foi “Nunca fale para a mulher o que 
ela já sabe ou aquilo que a maioria dos caras dizem” 
 
Não importa a cantada, se a mulher é atraente alguém já 
usou com ela, por isso mensagens prontas de texto ou 
scrips de conversa funcionam apenas se a mulher já 
estiver muito interessada pelo cara. 
 
Em uma pesquisa que fiz com mais de 100 mulheres, 
quando perguntei o que elas mais odiavam nos homens a 
resposta mais recorrente foi “Mentira” e a dificuldade 
que elas disseram enfrentar é “Não conseguir confiar”. 



Elas basicamente não confiam nos homens, sentem medo 
de serem traídas. Por isso quando você banca o sedutor 
usando técnicas de sedução perde o valor, pois elas 
imaginam que é mais um pegador para usá-las como 
troféu. 
 
É aí que a mágica acontece ao ser sincero e natural, você 
logo na primeira frase já demonstra ter justamente a 
qualidade que elas mais sentem falta nos homens, isso é 
simplesmente extraordinário. 
 
Não me lembro onde ouvi a seguinte frase: 
 
“A melhor maneira de esconder algo é guarda-lo no lugar 
mais óbvio, pois é onde as pessoas não vão procurar”. 
 
Na sedução é a mesma coisa, os homens usam técnicas 
complexas quando a mulher é muito atraente e 
esquecem de fazer o óbvio. Por isso a simplicidade 
funciona muito bem. 



Se você achar a orelha de uma mulher atraente, elogie 
isso. O segredo é sair da matriz social de já chegar com 
um elogio pronto. Faça diferente, antes do approach, 
pare por 10 segundos e responda mentalmente a 
seguinte pergunta: 
 
Se eu fosse o último homem do mundo e tivesse a minha 
disposição milhares de mulheres, o que me faria escolher 
esta mulher especificamente? 
 
Você provavelmente encontrará algo específico que gosta 
nela. Então, pare de ser como um desesperado que chega 
em qualquer mulher, avalie todas as mulheres de um 
lugar, identifique algo que gosta e fale para ela. 
 
E para finalizar, nem sempre você deve focar no beijo, é 
muito mais fácil conseguir o telefone ou Instagram de 
uma mulher. 
 
Faça uma leitura da situação e quando perceber que será 
difícil chegar ao beijo, pegue o contato dela e continue no 
Whatsapp. 



CONCLUSÃO 
 
Agora que você aprendeu como abordar uma mulher atraente 
neste e-book que te dei de presente, basta conseguir o contato 
dessas mulheres no Facebook ou Instagram. 
 
Elas praticamente não tem resistência em passar o contato de 
uma das suas redes sociais, por isso, ao invés de tentar o beijo 
ou pegar o telefone, peça o Facebook ou Instagram da gata. 
 
Depois, use as estratégias do e-book “Guia Rápido de Conquista 
nas Redes Sociais”, em poucos dias já estará conversando com 
dezenas de super gatas. Neste guia, você também aprenderá 
técnicas avançadas para conquistar mulheres no WhatsApp e 
não ser mais ignorado quando mandar uma mensagem. 
 
A partir de agora a sua estratégia será simples e eficaz: Você 
conseguirá o Facebook ou Instagram das mulheres. Depois usará 
as estratégias do “Guia Rápido de Conquista nas Redes Sociais”, 
para chamá-las para sair com altíssimas chances de ouvir “Sim”.  
 
CLIQUE AQUI PARA GARANTIR AGORA A SUA CÓPIA DO “GUIA 

RÁPIDO DE CONQUISTA NAS REDES SOCIAIS” 
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Confira como será a sua rotina no Instagram e 
WhatsApp após colocar em prática as estratégias do 
“Guia Rápido de Conquista nas Redes Sociais” 

http://www.homemalpha.com.br/guia-de-conquista-rapida-nas-redes-sociais/


Quem leu está completamente satisfeito com os resultados alcançados 
com o “Guia Rápido de Conquista nas Redes Sociais” 

http://www.homemalpha.com.br/guia-de-conquista-rapida-nas-redes-sociais/


É 10 vezes mais fácil conseguir o contato de 
uma mulher nas redes sociais em comparação 
com pedir o telefone ou tentar beijá-la. 
 
Nas redes sociais as mulheres estão com a 
guarda baixa, por isso, com as estratégias do 
“Guia Rápido de Conquista nas Redes Sociais”, 
você tem altíssimas chances de receber um 
“Sim” quando chamá-las para sair. 
 
Você pode seduzir dezenas de mulheres ao 
mesmo tempo, todos os dias sem sair de casa. 
 
Aprenderá como criar um perfil atraente nas 
redes sociais, além de estratégias de conversa no 
Whatsapp para ter altas chances de conseguir 
um “Sim” ao chamar uma super gata para sair. 
 

CLIQUE AQUI PARA COMEÇAR A CONQUISTAR MULHERES 
NAS REDES SOCIAIS 
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