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Mas quem é Adriano Moura? 
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Adriano Moura 

trabalha como 

consultor masculino 

por 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. 



Os Perigos de Ficar na Friendzone 
Com a Sua Amiga 
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A friendzone é um grave problema da sedução, que 

provoca dores e muito desconforto naquele que está 

sofrendo por este mal, é uma dificuldade tipicamente 

masculina e que raramente ocorre com as mulheres. 

 

Do inglês “Friendzone”, Friend (Amigo) e Zone 

(Zona), “Zona de amizade” em português. 

 

Este problema pode provocar desde efeitos mais 

leves como desconforto emocional, ansiedade, raiva, 

sensação de impotência, baixa autoestima, perca do 

interesse nas tarefas diárias, até problemas graves 

como abstinência sexual e a depressão. 

 

Enquanto estiver nessa zona de amizade, as chances 

de conquistar a sua amiga são praticamente nulas. 



A proximidade faz você se apaixonar, e estando de 

paixonite deixa de pensar racionalmente e começa a 

agir pela emoção, então comete erros que 

bloqueiam a atração da mulher. 

 

Por exemplo: 

 

Excesso de disponibilidade; 

 

Se afasta de outras mulheres; 

 

Coloca a amiga no pedestal; 

 

Sempre fazendo favores; 

 

Não se posiciona como homem; 

 

Fica agradando o tempo todo; 

 

Castração psicológica. 

Como Conquistar a Sua Amiga em 5 Simples Passos 4 



Castração Psicológica 

 

É quando o homem perde a sua natureza masculina, 

ou seja, abre mão dos seus direitos e deveres de ser 

macho pensando que isso o tornará mais atraente. 

 

Ser masculino não te impede de conquistar 

mulheres, elas podem até espalhar isso, mas basta 

observar a sua volta e perceber que homens 

másculos estão sempre recebendo curtidas nas fotos 

e saindo com mulheres lindas. 

 

Isso não tem nada a ver com ser machista, agressivo, 

mal educado ou retrógrado, na verdade as mulheres 

repudiam esse tipo de homem. 

 

O que você precisa é ser homem sem medo ou 

vergonha, gostar de sexo, sentir atração por uma 

mulher sexy, e não se preocupar com a opinião das 

pessoas a respeito. 

Como Conquistar a Sua Amiga em 5 Simples Passos 5 



Como Conquistar a Sua Amiga em 5 Simples Passos 6 

COMO CONQUISTAR A SUA 

AMIGA EM 5 SIMPLES 

PASSOS 



1- Quebra de padrão 

 

Não importa o quanto esteja apaixonado, é preciso 

acabar agora com essa paixonite, pois ela está 

sugando toda a sua masculinidade e amor próprio. 

Enquanto ficar com este sentimento, será 

manipulado pela sua amiga. 

 

Ela não está nem aí pra você, se interessa por outros 

homens e você não consegue enxergar isso. 

 

Ahhh, mas é difícil esquecê-la! 

 

Somente homens fracos pensam assim, e mulher não 

gosta de fraqueza. 

 

Se você estiver mais apaixonado que uma mulher, 

sempre estará encrencado. Por isso, esteja em um 

nível abaixo de envolvimento ou pelo menos no 

mesmo patamar, caso contrário ficará de paixonite. 
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E quer saber como começar a agir como homem? 

 

Comece a fazer o que os homens fazem que é sair 

para conhecer mulheres, beber cerveja com os 

amigos e fazer sexo. Aliás, faça muito sexo que 

rapidinho esquecerá a sua amiga, e quando não tiver 

mais este sentimento, as suas atitudes mudarão e ela 

passará a enxerga-lo como homem. 

 

Além disso, quando perceber que é um macho que 

desperta o desejo de outras fêmeas, a sua 

autoestima ficará mais alta e com isso estará 

recuperando a sua masculinidade. 

 

Lembre-se, as mulheres categorizam os homens de 

acordo com a sua função que pode ser amante, 

namorado provedor, namorado e amante ou apenas 

um amiguinho. 

 

As suas atitudes e estilo de vida definirão em qual 

grupo você sempre estará. 
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2- Pare de fazer favores 

 

A sua amiga sabe que você está apaixonado, pois as 

mulheres são espertas quanto a isso, mas se fingem 

de inocentes.  

 

Elas de certo modo não se incomodam com isso, 

visto que a sua amizade é muito conveniente, afinal, 

está sempre fazendo favores. 

 

O primeiro passo para sair da friendzone é derrubar a 

sua amiga do pedestal e coloca-la no mesmo 

patamar das outras mulheres, assim a gata perceberá 

que não tem mais o miguxo submisso que sempre 

faz favores sem pedir nada em troca. 

 

Outro ponto importante, não precisa ficar com raiva 

da garota, porém se afaste. Isso será melhor para 

recuperar o seu amor próprio, e sobretudo, deixar 

claro para ela que não ficará a vida inteira disponível. 

Como Conquistar a Sua Amiga em 5 Simples Passos 9 



3- Eleve o seu valor 

 

No momento você tem pouco valor para a sua 

amiga, e as coisas mudarão somente quando a gata 

perceber que você evoluiu como homem. Se seguir 

os passos anteriores já será um começo, afinal as 

suas atitudes demonstrarão mais masculinidade. 

 

Além disso, cuide do seu visual, matricule-se em uma 

academia, aprenda mais sobre sedução para 

melhorar o seu jogo. 

 

» Compre algumas camisas estilosas; 

 

» Corte seu cabelo e barba em um hairstyle; 

 

» Use um bom perfume; 

 

» Melhore a sua autoestima, assim a sua 

linguagem corporal ficará mais imponente. 
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4- Amante imaginária 

 

Demonstre para a sua amiga que tudo mudou, que é 

um novo homem e está seguindo a sua vida. Isso 

certamente intriga as mulheres, faz com que pensem:  

 

“O que está acontecendo, será que ele conheceu 

uma mulher?” 

 

Então, imagine que tenha uma amante imaginária, e 

que está se envolvendo com esta mulher. Somente a 

sua mudança de estilo de vida já chamará a atenção 

da sua amiga nesse ponto, além disso, peça 

conselhos para ela sobre mulheres. 

 

Apenas não exagere na dose ou ela poderá 

desconfiar, o ideal é deixar o mistério no ar. O 

segredo aqui é inverter o jogo, você é que estará 

colocando a sua amiga na zona de amizade, e as 

mulheres odeiam essa sensação.  
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É importante fazer parecer que essa nova mulher é 

melhor que a sua amiga, e que por isso o seu 

sentimento esfriou, afinal, está empolgado com a sua 

nova paixão. 

 

Elogie essa mulher imaginária, fale qualidades que 

ela possui e que a sua amiga não tem. 

 

De fato, depois de se afastar como explicado 

anteriormente, aproxime-se um pouco apenas para 

castigar a sua amiga falando sobre essa mulher 

imaginária. 

 

Na verdade, a dica é para ter uma mulher imaginária, 

mas se puder arrumar uma de verdade o resultado é 

melhor ainda.  

 

Muitas vezes ao criar uma mulher imaginária, você 

acaba percebendo que existem opções iguais ou até 

melhores do que a sua amiga, então de quebra 

acaba também saindo da paixonite. 
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5- A virada de mesa 

 

Se todos os passos anteriores não surtirem efeito, 

significa que a sua amiga não tem o mínimo de 

atração por você, então, desista e siga a sua vida. 

 

Por outro lado, se ela começar a reclamar a sua 

ausência, demonstrar ciúmes e começar a ficar 

irritada com a mulher imaginária, está na hora de 

virar o jogo. 

 

Em primeiro lugar, jamais confesse a sua tática, se 

isso acontecer perderá a parada para sempre. 

Também não volte apaixonado e se declarando após 

ela demonstrar minimamente estar interessada. 

 

Lembre-se que você virou o jogo e agora é quem 

está no comando, a sua amiga está na zona de 

amizade e de paixonite, assim sendo, você é que vai 

ditar as regras. 
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O segredo é fazer com que ela confesse o interesse, 

e enquanto ela não fizer isso, mantenha-se firme nos 

passos anteriores. 

 

Por exemplo: 

 

“Você está com ciúmes de mim e irritada com a minha 

ficante, o que está acontecendo? Você não era assim, 

pensei até que ficaria feliz em me ver com outra 

pessoa” 

 

É claro que ela NÃO vai jogar a toalha fácil, mas 

continue com os passos anteriores, sempre 

castigando. E ao mesmo tempo, insinuando que ELA 

está interessada em você. 

 

Por exemplo: 

 

“Paula, as suas atitudes é de mulher que está 

apaixonada, o que está acontecendo? Seja sincera 

comigo”. 
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Quanto mais você jogar, mais o sentimento 

aumentará e chegará uma hora que a gata não 

resistirá. 

 

E quando isso acontecer, demonstre ceticismo na 

relação de vocês. 

 

Por exemplo: 

 

“Olha, somos amigos, não sei se poderá dar certo, 

podemos tentar. Vamos sair no final de semana para 

ver se rola algo” 

 

Esse ceticismo ajuda você a manter o controle, e 

além disso, deixa a gata com a responsabilidade de 

quebrar as suas dúvidas, ou seja, precisará investir 

para conquista-lo. 

 

Tem que inverter o jogo, assim, ao invés de 

conquistar, você faz com que a mulher é que queira 

conquistá-lo. 
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Conclusão 
 

Entenda de uma vez por todas que não importa o 

quanto você seja amigo de uma mulher, é totalmente 

possível se tornar amante ou namorado da gata. 

 

A friedzone existe pelo fato dela não te achar um 

homem interessante. Assim sendo, para conquistar a 

sua amiga não existe técnicas milagrosas, o que 

precisa fazer é ser um homem mais interessante. 

 

Esse eBook é introdutório, por isso sugiro que 

continue evoluindo para adquirir um poder natural 

de atração. 

 

Para isso, é aconselhável que estude o Método Alpha 

elaborado pelo Adriano Moura e faça a sua amiga 

perceber que é um homem totalmente diferente. 

 

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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