


» Padrões associativos: Como a 
mente feminina define quem é 
atraente;

» Técnicas de Conquista: 
Descubra como potencializar os 
resultados;

» Banco de dados: Como a 
mente da mulher padroniza os 
homens.

COMO A ATRAÇÃO OCORRE NA MENTE





Homem que se 
comporta como 

perdedor (inseguro, 
chato, pegajoso).

Cérebro
feminino

Emite respostas 
Fisiológicas e 
Psicológicas

DESagradáveis

Mulher quer se 
afastar



A mulher sente sensações e 
emoções NEGATIVAS com um 

homem.

A mente dela identifica e grava 
todos os padrões 

comportamentais desse 
homem. 

Automaticamente a mente da mulher 
emite respostas (NEGATIVAS) 

fisiológicas e psicológicas sempre que 
ela estiver perto de um cara com os 

mesmos padrões.

A mulher sente sensações e 
emoções POSITIVAS com um 

homem.

A mente dela identifica e grava 
todos os padrões 

comportamentais desse 
homem. 

Automaticamente a mente da mulher 
emite respostas (POSITIVAS) 

fisiológicas e psicológicas sempre que 
ela estiver perto de um cara com os 

mesmos padrões.



O cérebro da mulher identificará as 
suas características (POSITIVAS OU 
NEGATIVAS) através dos sentidos, 

sobretudo utilizando a visão, audição, 
tato e olfato.

» VISÃO: Seu estilo e linguagem corporal.

» AUDIÇÃO: Tom de voz, conversa, elogios.

»  TATO: Como a toca, escalação física.

» Olfato: Seu perfume.



Apenas OLHANDO PARA VOCÊ a 
mulher automaticamente identifica:

“Se tem estilo ou se veste como um 
garoto imaturo que parece que usa 

roupas compradas pela mãe”

“Se é cuidadoso com si mesmo, ou 
desleixado até com a aparência”

“Se é calmo ou nervoso”

“Se é autoconfiante, feliz e cheio de 
energia. Ou se tem uma vida chata e 

entediante.



Pensamentos Negativos

Crenças Limitantes

Autoimagem Negativa

Mágoas e raivas

HOMEM

» Inseguro

» Ansioso

» Desmotivado

» Sem energia

» Procrastinador

» Impulsivo



» Modificação de crenças

» Autoconhecimento

» Mindfulness

» Neurolinguística

» Processo de Coaching

» Psicoterapia

» Autoestima

» Motivação

» Autoconfiança

MUDANÇA
NA SUA
MENTE

» Comunicação

» Atitude

» Atratividade

» Linguagem Corporal



Olfato

» Sabor da comida ou do 
vinho durante o jantar;

» Sabor do seu beijo.

Paladar

Audição

VisãoTato

» Cheiro do seu carro ou 
do seu apartamento;

» Seu perfume;

» Cheiro do seu corpo.

» O seu toque, abraço;

» Calor do seu corpo;

» Carícias;

» Pressão do beijo.

» A sua Linguagem 
Corporal;

» O seu visual;

» O seu sorriso;

» O Visual do 
restaurante, motel ou do 

seu apartamento 
(decoração, Iluminação).

» A musica do 
restaurante ou do seu 

carro;

» A sua conversa;

» Elogios;

» O seu tom de voz.



CATEGORIZAÇÃO MENTAL

» 5 Sentidos: Como recebemos 
informações para definir o que 
é feio, bonito, nojento, 
prazeroso;

» Experiências: Também 
usamos experiências para 
categorizar pessoas e eventos;



Namorado

Chato

Amante quente

Canalha

Interessante

Atraente Feio

Fraco

Cada grupo possui 
características próprias.

Quanto mais a mulher 
detectar em você 

características dos 
grupos positivos, maior 

a atração.

ATRAÇÃO REPULSÃO



CARACTERÍSTICAS MASCULINAS

» Aparência (visual, linguagem 
corporal);

» Energia e motivação;

» Iniciativa;

» Desapego;

» Inteligência.

» Habilidades de comunicação 
(não ser papagaio);

» Autoconfiança;

» Equilíbrio emocional;

» Cordialidade;

» Honestidade.



Experiência/Resultado

Crenças

Pensamentos

Comportamentos



Rejeitado por uma mulher 
linda

Mulher linda é 
inacessível para mim.

» Não tenho chances;

» Vou fazer papel de 
ridículo;

» Ela é superior a mim. 

Não aborda mulheres 
que acha atraente.



Muito rejeitado em alguma 
etapa da vida

Eu sou desinteressante 
para as mulheres

» É perda de tempo chegar;

» Tenho que ficar bonito ou 
rico para elas gostarem de 

mim;

Não investe em evoluir 
como homem.



Fui muito rejeitado em uma 
casa noturna

Eu não tenho sorte 
nesse lugar.

» Não sou o tipo de cara 
que as mulheres daqui 

gosta;

» Não gosto daqui;

Minha energia era baixa 
e não abordava.



“VOCÊ PRECISA DE NOVAS 
EXPERIÊNCIA PARA GIRAR O 

CICLO. SOMENTE ASSIM 
COMEÇARÁ A SE MOVER E 

EVOLUIR DIA APÓS DIA”



MAIS DE ADRIANO MOURA

https://www.youtube.com/user/adrianoblogueiro1

http://instagram.com/homemalpha14

https://www.facebook.com/homemalpha14

http://www.homemalpha.com.br/
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