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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, comportamento 

e da comunicação avançada. 



7 Dicas Para Deixar a Sua Mulher 
Mais Apaixonada 
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Muito se engana o homem que pensa que após 

conquistar uma mulher, ela estará eternamente 

apaixonada. 

 

Este grave erro é o principal responsável pela crise na 

maioria dos relacionamentos. Saiba que conquista é 

como uma fogueira que mesmo após estar acesa, se 

não for alimentada com lenha, se apagará. 

 

Pode ter a certeza de que se você cair no 

comodismo, a sua mulher procurará outro homem 

que esteja mais próximo de atender as suas 

necessidades femininas. 

 

Por isso, esteja sempre empenhado em cuidar do seu 

relacionamento. 



1. Não acredite na santidade 

feminina 

 

É comum relatos de homens que descobrem o 

passado da sua donzela e ficam desesperados, afinal 

ficam sabendo que ela não era aquela santinha que 

se resguardava esperando o seu príncipe em um 

cavalo branco. 

 

Saiba que as mulheres mudaram e gostam de sexo, 

curtem a vida e não estão desesperadas por um 

compromisso. Quanto mais rápido encarar essa 

realidade, melhor será a sua capacidade de manter 

um bom relacionamento. 

 

Então, pare de se preocupar com o passado da sua 

garota, em saber com quantos homens ela já transou 

e o que fez com eles. 

 

A gata estava solteira, e pode ter certeza que fez 

muitas coisas que você não gostaria de ouvir. 
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Jamais pergunte a uma mulher sobre o seu passado, 

e se você fez essa besteira, trate de esquecer isso 

imediatamente. 

 

As pessoas mudam, você também fez coisas que 

considera erradas e não repetirá o erro. Por isso, o 

importante são as atitudes dela com você a partir do 

momento que se conheceram. 

 

Existem mulheres que eram promíscuas e respeitam 

o relacionamento, por outro lado, tem aquelas que 

se casam virgens e depois desejam experimentar 

coisas novas com outros homens. 

 

Então, não importa se ela já teve 1 ou 100 parceiros 

sexuais, e sim o quanto a mulher está disposta a te 

respeitar, demonstrando lealdade e admiração. 

 

Muitos homens focam no passado e esquecem de 

avaliar o presente. 
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As mulheres da atualidade conquistaram a liberdade 

sexual e estão sabendo usar isso muito bem, sexo é 

gostoso e por isso não vão ficar esperando o 

príncipe encantado, ficando na seca. Ainda mais 

considerando o fato de que a maioria dos caras 

interessantes não querem relacionamento, ou acha 

que é fácil para uma mulher conseguir namorar? 

 

Então, elas se contentam com o sexo casual até achar 

um namorado, e pode ter certeza que se a mulher é 

bonita, encontrará homens atraentes e bons de cama 

loucos atrás dela. É provável que a sua gata já tenha 

provado muitas picas das galáxias, que deram muito 

prazer para ela. 

 

O cara a colocou de quatro, gozou na boca, puxou o 

cabelo, a fez gemer bem alto e gozar como uma 

louca. Isso no cenário mais puritano possível, e pode 

ter certeza que foi disso aí para muito pior, talvez 

Swing, DP, sadomasoquismo, etc. 
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A sua mulher deu gostoso para outros caras, e o que 

você tem que fazer quanto a isso? 

 

Comer ela bem gostoso também, realizar todas as 

suas fantasias e dar o seu melhor para que também 

tenha muito prazer, e goze como uma louca. 

 

Ao invés disso, muitos homens se sentem reprimidos 

sexualmente e ficam apenas nas flores e chamegos, 

pensam que as mulheres de hoje são como sua mãe 

e tias, muitos até possuem as crenças da própria 

família, do tipo: “Mulher tem que se resguardar”. 

 

Acredite nisso que morrerá solteiro ou com mulheres 

que mentem se fingindo de santas. Tem muito 

cornélio que acredita nessa historinha de que foi o 

primeiro ou o segundo, respeita demais sexualmente 

falando e será feito de otário. 

 

É claro que existem exceções, mas no cenário atual 

não conte muito com isso. 
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Também existem mulheres que são mais reservadas, 

porém com pouca experiência sexual e cheias de 

crenças sobre sexo. Você quer essa mulher, ou prefere 

uma boa de cama? 

 

Se conheceu a sua princesa, e ela já sabia fazer um 

boquete perfeito, cavalga como uma amazona e 

goza gostoso, advinha? Ela não apreendeu isso 

lendo um livro, sem dúvida praticou ... 

 

Não estou dizendo que tem que se relacionar com 

vadias que não respeita o próprio corpo e faz sexo 

com qualquer vagabundo. E sim, que se a sua mulher 

é atraente certamente ótimas opções de sexo 

estavam disponíveis para ela, e provavelmente não 

foi trouxa de recusar tudo isso, pois sexo é gostoso. 

 

Em conclusão, pare de se preocupar com o passado 

sexual da sua mulher, e foque em fazer do presente 

sexual dela algo fantástico. 
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2. Seja mais pervertido que a sua 

mulher 

 

Os cafajestes geralmente são pervertidos e com isso 

naturalmente fazem as mulheres sentirem-se livres 

para praticar as suas próprias fantasias. 

 

Já o homem provedor normalmente é reprimido 

sexualmente, e com isso faz com que a mulher 

também se sinta reprimida perto dele. 

 

E advinha, toda essa repressão fica latente, presa, 

então a gata passa a vida inteira louca para colocar 

para fora os seus desejos mais pervertidos, 

literalmente soltar a franga. 

 

Por isso muitas traem e inventam desculpas como: 

“Foi vingança” ... “Estava carente”. Nenhuma mulher 

dá para outro cara por estar carente, ela apenas 

aproveitou a oportunidade para liberar as suas taras 

sem se sentir culpada por isso. 
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Enquanto enxergar a sua mulher como uma santa, 

sempre ficará no básico, por vergonha ela acaba não 

tendo coragem de se libertar sexualmente. 

 

Por outro lado, na medida que você começa a trazer 

fantasias e certas perversões, a gata se sente no 

direito de também se expressar sexualmente. 

 

E acredite ... Se ela fizer isso com você, não passará 

na cabeça dela que precisa de um cafajeste para 

realizar as suas fantasias ... Seja o cafajeste da sua 

própria mulher, não no que se refere as atitudes, e 

sim na libertinagem sexual. 

 

É claro que não deverá chegar nela com propostas 

absurdas de uma hora para outra. O que tem que 

fazer é ir incrementando as coisas, revelar suas 

fantasias, esquentar o papo e fazer sexo com a sua 

mulher com muito tesão, enxergando-a como a sua 

safada, e não como a Amélia do século passado. 
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Além disso, as mulheres gostam de sentir que são 

desejadas e capazes de satisfazer sexualmente o 

homem que ama. 

 

Por isso, sempre relate o quanto sente tesão por sua 

mulher, que é gostosa e demonstre que gosta de 

fazer sexo com ela. 

 

Eleve a vaidade sexual da sua gata, permita que ela 

valide o tempo todo com você o quanto é 

sexualmente irresistível. 

 

Goze e fale para ela o quanto foi incrível, peça que 

rebole, chupe seu pau, que dê gostoso para você. 

 

Se você não faz sexo com a sua mulher, ou se não é 

capaz de fazê-la se sentir gostosa durante a relação 

sexual, estará jogando a autoestima dela no lixo, 

além de abrir espaço para que outro homem a faça 

se sentir desejada novamente. 
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3. Não acredite no amor metafísico 

 

Evite acreditar em crenças do tipo: 

 

“Ela é a mulher da minha vida” 

 

“Procure a sua alma gêmea” 

 

“Fomos feitos um para o outro” 

 

Isso é balela, não existe absolutamente nada de 

sobrenatural no amor, as pessoas é que tem o hábito 

de romantizar a paixão. 

 

A cada dia as mulheres tem mais consciência sobre 

esse amor na esfera real, por isso não acreditam mais 

em príncipes encantados.  

 

Nesse sentido, querem apenas um homem que 

atendas as suas expectativas femininas, e quando 

percebem que perderam isso, desapaixonam. 
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Acreditar nesse amor romântico que é para a vida 

inteira, faz o homem ficar na zona de conforto por 

pensar que a sua mulher sempre estará apaixonada, 

e que não há qualquer risco de perdê-la. 

 

Então, um belo dia é surpreendido com a falta de 

amor. O dia em que você deixar de atender as 

expectativas da sua mulher, ela buscará outro melhor 

que você. Então, basicamente jamais poderá faltar: 

 

Respeito e confiança; 

 

Atenção e carinho; 

 

Liderança no relacionamento; 

 

Sexo e paixão; 

 

Diálogo; 

 

Diversão (sair da rotina). 
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4. Técnica do beija flor 

 

Se você colocar amarrado no seu telhado um 

bebedoiro com água e açúcar, será frequentemente 

visitado por um beija flor. 

 

Entretanto, se tentar capturá-lo, imediatamente a 

pequena ave voará, então, a melhor maneira de 

contemplá-lo pelo maior tempo possível é deixá-lo 

livre para ir embora quando quiser. 

 

Assim você deve se comportar com a sua mulher, se 

quer mantê-la sempre por perto, jamais tente 

prendê-la, pois quanto mais se sentir sufocada, maior 

a vontade de se libertar. 

 

Vigiar os passos da sua mulher, fazer marcação 

cerrada o tempo todo e excesso de ciúmes pode 

funcionar por pouco tempo, mas a longo prazer ela 

te dirá: “Estou me sentindo sufocada”. 
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Assim como o bebedoiro do beija flor, sempre tenho 

elementos para que a mulher queira voltar para a 

minha vida, na verdade ela jamais desejará ir embora. 

 

Por outro lado, se um dia quiser me deixar, o 

caminho estará livre, pois quero ao meu lado apenas 

uma mulher completamente apaixonada e feliz. Não 

aceito meio amor, quero o melhor que ela pode dar a 

um homem. 

 

Por isso, dê amor, carinho, sexo, seja um homem 

íntegro e a faça se sentir desejada e respeitada. 

Então, se ela não quiser mais isso, haverá uma fila de 

outras querendo. 

 

Seja um homem íntegro e não precisará prender 

ninguém. Ao invés disso, mantenha a cabeça fria 

com a convicção de que a sua mulher está ao seu 

lado por amá-lo. Controlar é um hábito de homens 

fracos e inseguros, que não se garantem. 
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5. Invista na relação, e não na mulher 

 

É comum um homem pagar faculdade e até cirurgia 

estética para a sua mulher, e futuramente acabar 

lamentando: “Ela não deu valor a tudo que fiz”. 

 

Se quiser turbinar a sua namorada ou ajudá-la na 

formação acadêmica, faça isso, mas jamais espere 

algo em troca. 

 

Uma mulher não ficará eternamente grata a você, e 

depois de estar mais bonita e estudada, o seu valor 

estará mais alto e consequentemente atrairá mais 

homens. Então, se você investiu tudo nela e nada em 

si mesmo, será chutado impiedosamente. 

 

Já atendi homem que estava com a autoestima no 

chão após investir tudo na mulher durante anos. 

Pagando academia, cirurgia para deixá-la mais 

gostosa, e no final foi substituído por outro, sem 

qualquer justificativa por parte dela. 
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O pior disso tudo é que muitos homens nessa 

situação terminam fora de forma, com uma 

aparência horrível, há casos em que nem mesmo em 

um tratamento odontológico o sujeito investiu. 

 

É um erro grave e até infantil deixar de investir em si 

mesmo para focar na mulher, esperando com isso 

eterna gratidão. 

 

Se tem grana sobrando e quer turbinar a sua gata, 

tudo bem, desde que isso não comprometa as suas 

financias e te impeça de investir em si mesmo. 

Entretanto, não espere gratidão. 

 

Também considere que a mulher aumentará o seu 

valor e ficará mais cobiçada, enquanto você não 

evoluiu e pode até ficar endividado. 

 

Uma vez que a discrepância de valor social é 

consideravelmente alta, ela buscará um homem que 

esteja mais a sua altura, e chutará você. 
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6. Ridicularize seus rivais 

 

Eu tenho uma tática de sempre minimizar os meus 

rivais, ou seja, coloco eles abaixo de mim na escala 

de valor. E acima de tudo, deixo a minha mulher 

saber que eles não me incomoda em nada. Esse tipo 

de atitude eleva o meu valor. 

 

Do contrário, quando você demonstra insegurança 

diante dos rivais, está reafirmando para a sua mulher 

que realmente é inferior a todos eles, pois a presença 

dos caras te deixa inseguro. 

 

Certa vez em uma festa, um ex ficante da minha 

namorada ficava olhando para ela o tempo todo, 

muitos nesse momento gostariam de ir embora por 

raiva do sujeito. 

 

O cara provocava, sempre procurando ficar próximo 

de nós na festa, mas eu continuava me divertindo e 

dando uns bons pegas na minha gata. 
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Eu ainda dizia, não me preocupo com esse cara, teria 

que ser uma mulher muito burra para me trocar por 

ele, falava em tom bem humorado. 

 

A situação mudaria somente se a minha namorada 

retribuísse o contato visual, mas nesse caso eu sairia 

de cena e o relacionamento acabaria naquele 

instante, desde que eu tivesse certeza do flerte. 

 

Na verdade, a minha namorada estava bem mais 

preocupada em ficar de olho nas outras mulheres da 

festa que estavam solteiras, afinal, eu era um Homem 

Alpha e as outras sabiam disso. 

 

É claro que não estou dizendo para subestimar seus 

rivais, todo cuidado é pouco e homens de valor vão 

dar em cima da sua namorada, e a tática deles é 

desestabilizar o namorado. Depois se fazem de 

desentendidos dizendo para ela: “O seu namorado é 

muito inseguro”. Por isso, jamais deixe que a sua gata 

perceba que está intimidado com os rivais. 
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7. Dê romance 

 

As mulheres possuem uma ligação afetiva com o 

sexo, e a mistura de sexo viril com romance é 

simplesmente irresistível para elas. 

 

Você precisa incorporar o amante viril e o protetor 

carinhoso no mesmo homem. Nesse sentido, ao 

mesmo tempo que ela se sente desejada, 

completamente devorada por você, também precisa 

sentir proteção, carinho, afeto e cumplicidade. 

 

Até mesmo no sexo há momentos em que precisa ter 

uma pegada forte, puxão de cabelo e arranhões, 

enquanto em outras situações ser carinhoso, com 

toques leves, massagem e mensagens de carinho. 

 

O segredo é o equilíbrio, não adianta ser o melhor 

amante e deixar a desejar no amor. Ao mesmo 

tempo, não adianta ser amoroso e deixar a química 

acabar, tenha uma dose razoável de ambos. 
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Ser um cara foda na cama, autoconfiante e atraente 

pode até conquistar uma mulher e mantê-la 

apaixonada no início do relacionamento, mas a 

longo prazo a falta de carinho, companheirismo e 

atenção passará a fazer falta. 

 

Por outro lado, ser amoroso é importantíssimo, mas 

a falta de virilidade, postura e paixão poderá fazer 

com que o desejo sexual da sua mulher por você seja 

cada vez menor. 

 

E uma vez que a química começa a faltar, ambos 

sentirão que falta alguma coisa, aumentando o tédio 

dentro da relação. 

 

Então, você não precisa ser um homem perfeito para 

manter uma mulher apaixonada, e sim manter o 

equilíbrio entre ser um amante, liderar o 

relacionamento com atitudes alphas e prover 

carinho, atenção e companheirismo para a sua 

mulher, tudo na dose certa. 
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Conclusão 
 

Parabéns! Você acabou de aprender 7 dicas 

importantes para manter uma mulher apaixonada. 

 

Não deixe de colocar tudo em prática, pois apesar de 

serem atitudes simples, se bem praticadas no dia a 

dia melhora consideravelmente o seu 

relacionamento. 

 

Além disso, saiba que as coisas não vão melhorar da 

noite para o dia, é preciso paciência, o que fizer 

agora demandará certo tempo para dar resultado. 

 

Também sugiro que continue evoluindo como 

homem, e acima de tudo aprenda sobre o universo 

feminino para conseguir lidar melhor com a sua gata.  

 

Para isso, é aconselhável que estude o 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. 
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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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