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Mas quem é Adriano Moura? 
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Adriano Moura 

trabalha como 

consultor masculino 

há mais de 11 anos, já 

atendeu milhares de 

clientes nas áreas de 

desenvolvimento 

pessoal, conquista e 

relacionamentos. 

Logo, o que difere este livro da maioria que você 

já leu sobre o assunto, é que ele traz a junção 

perfeita entre conhecimento científico e prático, 

usando princípios da sedução e da comunicação 

avançada. 



5 Hacks Mentais Para Eliminar a 
Timidez Com as Mulheres 
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A timidez com as mulheres atrapalha 

consideravelmente as chances de um homem na 

sedução. Em primeiro lugar por impedir que ele 

tenha atitude de puxar uma conversa, ou seja, as 

suas possibilidades de conquista são restritas. 

 

Em segundo lugar o tímido se torna muito pouco 

atraente, uma vez que a autoconfiança é uma 

característica altamente atraente para as mulheres, 

afinal, elas são atraídas por homens 

psicologicamente fortes, ousados e comunicativos. 

 

Assim sendo, trabalhar para vencer a timidez é o 

primeiro passo de um homem que pretende 

melhorar a sua performance na sedução. 



Principais sinais da timidez com as mulheres: 

 

Quando está diante das mulheres, o tímido pode 

apresentar alguns dois sinais abaixo: 

 

Suor frio; 

 

Gagueira; 

 

Vermelhidão no rosto; 

 

Tom de voz fraco; 

 

Frio na barriga; 

 

Respiração ofegante; 

 

Sensação de sufocamento; 

 

Peitoral retraído. 
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Comportamentos limitantes do tímido 

 

 

Procrastina para chegar em mulheres; 

 

Pensa demais no que pode acontecer; 

 

Medo de passar vergonha; 

 

Evita fazer algo fora da rotina; 

 

Muita chateação quando é rejeitado; 

 

Sensação de estar sendo sempre observado; 

 

Desconforto em lugares lotados; 

 

Prefere ficar em casa do que sair e correr 

riscos ao chegar em mulheres. 
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5 HACKS MENTAIS PARA 

ELIMINAR A TIMIDEZ COM 

AS MULHERES 



1- Modificação do sistema de crenças 

 

Na mente do tímido, ele possui pouco valor para as 

mulheres e por isso as chances de ser rejeitado serão 

consideravelmente altas. 

 

Geralmente ao longo da vida, o tímido foi 

decepcionado e rejeitado muitas vezes, é comum 

desde a adolescência ter sofrido com bullying, 

familiares excessivamente críticos ou traumas. 

 

Por isso é preciso fazer exercícios mentais que 

modificam crenças limitantes do tipo: 

 

“As mulheres não gostam de mim” 

 

“Sou feio e desinteressante” 

 

“Tudo dá errado na minha vida” 

 

“Não sou o tipo de homem que as mulheres gostam” 
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Exercício mental 

 

1- Pare em um lugar calmo e comece a pensar em 

todos os momentos que se sente tímido com as 

mulheres. 

 

Pense sobre tudo que passa na sua cabeça minutos 

antes de começar a ficar ansioso e desistir de agir. 

 

2- Anote todos os pensamentos limitantes que 

surgiram nesse momento. 

 

Para se lembrar dos pensamentos certos, imagine 

uma situação em que esteja prestes a abordar uma 

mulher, em uma conversa com ela ou no primeiro 

encontro. (Pense em qualquer contexto que te deixa 

tímido ou nervoso).  

 

3- Após anotar todos os pensamentos, elabore 

afirmações positivas que fazem os pensamentos 

limitantes parecerem irrelevantes. 
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Por exemplo: 

 

Pensamento limitante:  

 

“As mulheres não gostam de mim” 

 

Afirmações positivas: 

 

“Isso é apenas uma crença limitante, pois no passado 

fui muito rejeitado, mas agora sou um novo homem” 

 

“Elas podem não ter gostado de mim no passado, mas 

hoje sou um homem bem mais interessante” 

 

“Algumas mulheres podem não gostar do meu jeito, 

mas não são todas, há muitas mulheres que podem se 

interessar por mim, inclusive essa gata que está agora 

na minha frente” 

 

“Cada dia posso melhorar para me tornar cada vez 

mais irresistível para as mulheres” 
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Quanto mais pensamentos limitantes conseguir 

identificar, e mais afirmações positivas elaborar para 

enfraquecer os pensamentos limitantes, menores 

serão os sintomas da timidez com as mulheres. 

 

4- Após anotar todos os pensamentos limitantes e 

afirmações positivas, leia as anotações todos os 

dias para que na sua mente fique bem claro quais 

são os seus pensamentos limitantes, e no que precisa 

pensar para eliminá-los. 

 

Este é um processo gradativo, dia após dia você vai 

diminuindo a força dos seus pensamentos limitantes, 

e reforçando afirmações positivas sobre si mesmo, 

até adquirir um novo sistema de crenças. 

 

Não apenas pense nas afirmações positivas, mas 

acredite nelas, passe a se enxergar como um homem 

de alto valor. Mude as suas convicções e o seu 

comportamento mudará de maneira automática. 
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2- Percepção de autovalor 

 

Um homem tímido tem baixa percepção de valor, ele 

simplesmente pensa que as pessoas não gostam 

dele. Por isso prefere ficar recluso, assim não sentirá 

a frustração por ser socialmente rejeitado. 

 

Por outro lado, quando você passa a olhar mais para 

as suas qualidades, naturalmente aumenta o seu 

amor próprio, e pensando que tem mais valor, 

automaticamente pensará que as mulheres também 

enxergarão esses pontos positivos. 

 

O que você precisa para acabar com a sua timidez é 

parar agora de focar nos seus defeitos, ou em todos 

os motivos para que as mulheres não queira se 

apaixonar por você. 

 

Pare de se autojulgar e passe a ter um olhar mais 

positivo sobre si mesmo. 
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Exercício: 

 

Faça uma lista com todas as suas potencialidades e 

anote em um caderno.  

 

Escreva em uma das folhas do caderno um título 

chamado: “Qualidades que me torna um homem 

interessante”. 

 

Então, anote abaixo do título todas as qualidades 

que conseguir identificar em você, tanto atributos 

físicos quanto atitudes, conquistas e valores. 

 

Para aumentar a eficácia deste exercício, leia essa 

lista todos os dias até ter plena certeza de todas as 

suas qualidades. 

 

Como resultado, na hora de conquistar uma mulher, 

facilmente se lembrará da lista (todas as suas 

qualidades) quando os pensamentos negativos 

começarem a invadir a sua mente. 
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3- Ensaio cognitivo 

 

A sua mente desenvolve emoções e aprendizados 

mesmo diante de situações fantasiosas, por isso você 

se emociona em um filme, mesmo sabendo que são 

atores e que tudo não passa de ficção. 

 

Semelhantemente, se começar a imaginar que está 

seduzindo mulheres, fazendo um verdadeiro filme 

mental com diversas situações que te deixa tímido, e 

nessa imaginação estiver altamente confiante, a sua 

mente absorverá prática e controle emocional. 

 

Então, quando enfrentar uma situação real, ao invés 

de parecer que jamais abordou uma mulher, a sua 

mente tímida funcionará como se já tivesse feito isso 

outras vezes, nesse sentido reduz-se 

consideravelmente a ansiedade. 

 

Em síntese, trata-se de uma maneira de preparar a 

sua mente para enfrentar determinadas situações. 
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Exercício 

 

1- Pare em um lugar calmo, feche os olhos e 

comece a imaginar uma situação que te deixa 

nervoso (abordar uma mulher na balada, por 

exemplo). 

 

2- Concentre-se na voz da mulher, nas pessoas a 

sua volta, no quanto ela é linda. Pense em muitos 

detalhes para que a situação se torne a mais real 

possível, afinal, precisa convencer a sua mente. 

 

3- Concentre-se em como está relaxado, pense em 

todo o desenvolvimento da conversa, e que em 

todas as etapas da sedução se manteve calmo, e no 

final conseguiu beijar ou pegar o telefone da gata. 

 

4- Todo dia pense em uma situação diferente 

(abordagem, falar em público), quanto mais 

ensaiar a sua mente, mais estará psicologicamente 

preparado para enfrentar a situação real. 
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4- Respiração diafragmática 

 

O problema da timidez são os sintomas físicos, você 

fica tão nervoso, suando frio e com a respiração 

ofegante que acaba ficando muito desconfortável. 

Nesse caso, você e a mulher ficam em uma situação 

de tensão, por isso precisa controlar a ansiedade. 

 

Exercício 

 

Sempre que estiver nervoso, por alguns segundos 

respire bem fundo até encher completamente os 

seus pulmões de ar, imagine o seu diafragma se 

movimentando. Depois solte o ar lentamente. 

 

Repita esse processo algumas vezes até perceber 

uma diminuição da tensão. 

 

Com essa respiração, você oxigena melhor todas as 

células do seu corpo e automaticamente fica bem 

mais relaxado. 
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5- Exposição gradativa 

 

Imagine alguém que tem medo de falar em público 

de repente se apresentar para milhares de pessoas. 

Certamente as chances dela entrar em pânico e 

agravar ainda mais o trauma são altas. 

 

Então, o correto é aos poucos ir enfrentando o seu 

medo, falando para poucas pessoas até 

gradativamente ir criando mais coragem. 

 

O mesmo deve ser feito na conquista de mulheres, 

não comece enfrentando situações mais difíceis 

como abordar uma supergata em um bar lotado de 

pessoas. Obviamente pela situação ser mais difícil e a 

mulher muito bonita, o nível de tensão será ainda 

maior. 

 

Por isso, comece aos poucos a perder o seu medo de 

mulheres, aumentando gradativamente o nível de 

dificuldade e desafio na sedução. 

5 Hacks Mentais Para Eliminar a Timidez Com as Mulheres 16 



Exercício 

 

1- Comece cumprimentando mulheres que cruzam 

o seu caminho, a garota que trabalha na recepção 

da sua empresa, a mulher que cruzou o seu caminho 

no elevador, a vendedora da loja. Apenas dê “Bom 

dia”, “Oi”, “Com licença”. 

 

2- Posteriormente passe a puxar pequenas 

conversas com desconhecidas, mesmo mulheres 

que você não tem interesse em seduzir. 

 

3- Depois comece a cumprimentar mulheres 

desconhecidas que considera atraente na sua 

academia, trabalho, além de recepcionistas e 

vendedoras. 

 

4- Passe a puxar conversa com essas mulheres, 

sem precisa seduzir. O importante é buscar algum 

tipo de contato com elas, mesmo que seja mínimo. 
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5- Após alguns dias se sentirá mais a vontade, então 

passe a tentar conversas mais longas e pedir o 

telefone, ou pelo menos o Instagram. 

 

6- Puxe pequenas conversa em bares e baladas, 

com mulheres que estão dando bola para você, ou 

que não o intimide com a beleza. 

 

7- Aumente o nível, sempre um pouco acima do que 

considera difícil. Evolua gradativamente até chegar 

no nível de abordar as mulheres que intimidam pelo 

alto padrão de beleza. 

 

Perder o medo de mulheres é totalmente possível, 

por isso este exercício é indispensável para eliminar a 

sua timidez na sedução. 

 

Não adianta querer perder a timidez da noite 

para o dia, é um processo gradativo e contínuo, que 

após algum tempo tornará você bem mais 

autoconfiante diante das mulheres. 

5 Hacks Mentais Para Eliminar a Timidez Com as Mulheres 18 



Conclusão 
 

Esses exercícios são eficazes no tratamento de vários 

tipos de fobias e inseguranças. Entretanto, não 

substituem o trabalho de um psicólogo, por isso, se 

perceber que a timidez esteja afetando a sua vida, 

procure uma ajuda profissional. 

 

De qualquer forma, se você fica tímido diante das 

mulheres e não se trata de uma questão 

psicopatológica, com toda a certeza fazer os 

exercícios mentais aumentará a sua autoconfiança, 

diminuindo os efeitos paralisantes da timidez. 

 

Também é aconselhável que continue evoluindo, 

saiba que este é um material introdutório. 

 

Por isso, sugiro que faça o treinamento - Método 

Alpha elaborado pelo Adriano Moura. Confira 

todas as informações na próxima página ... 
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O MÉTODO ALPHA ensinado por 

Adriano Moura .... 

 

Logo no início do treinamento, você já sentirá 

segurança de que o método funciona de verdade, 

pois os conteúdos foram desenvolvidos por um 

profissional formado em Psicologia e com 11 anos 

de experiência na área de desenvolvimento pessoal. 

 

Este não é um método de conquista para garotos 

imaturos que querem se tornar cafajestes e usar 

técnicas mirabolantes. Você não precisa ser inimigo 

das mulheres para conquistá-las. 

 

Também não precisará ficar decorando técnicas 

complexas e que nem sabe se vai funcionar. Essa 

metodologia é simples e os resultados aparecem 

muito rápido ... Você desenvolve todas as 

características masculinas que são atraentes para as 

mulheres, além de conhecer sobre o universo 

feminino e aprender a lidar com elas. 

5 Hacks Mentais Para Eliminar a Timidez Com as Mulheres 20 



MAIS BENEFÍCIOS do MÉTODO 

ensinado por Adriano Moura .... 

 

 

Videoaulas interativas que deixarão você 

viciado em assistir todo o conteúdo. 

 

eBooks avançados para que você evolua 

ainda mais rápido e já comece a ter resultados 

logo no primeiro dia de treinamento. 

 

Você poderá acessar o conteúdo do celular 

ou computador em qualquer lugar com 

acesso a internet, basta fazer login. 

 

Ambiente para postar dúvidas sobre o 

conteúdo assistido. 

 

Grupo no WhatsaApp com centenas de 

membros experientes. 
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Método Homem Alpha 

ASSINAR MÉTODO HOMEM ALPHA 

* Esta na hora de dar uma virada na sua vida e ter 

as gatas que quiser, sem precisar ficar correndo 

atrás delas. Clique no link abaixo e descubra como 

pode ser muito fácil conquistar uma mulher!  

https://www.metododeseducaoalpha.com.br/
https://www.metododeseducaoalpha.com.br/


Como acompanhar o 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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