


Se você ainda não assistiu a live... 
Clique no botão abaixo:

» ASSISTIR LIVE «

Link da Live:
https://metododeseducaoalpha.com.br/palestra-online/
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SOU PROFISSIONAL FORMADO EM 
PSICOLOGIA, COM MAIS DE 11 ANOS DE 
EXPERIÊNCIA EM TRANSFORMAR HOMENS 
COMUNS EM VENCEDORES QUE APRECIAM 
UMA VIDA PLENA

E não estou aqui para te ensinar fórmulas 
milagrosas ou técnicas mirabolantes... Porque 
você possivelmente já descobriu que essas 
besteiras NÃO FUNCIONAM...

O meu foco é fazer com que você desenvolva 
caraterísticas como autoconfiança, sex appeal, 
habilidades de comunicação e sobretudo passe a 
entender melhor as mulheres.



MARKETING PESSOAL
COMO RECEBER UM BOMBARDEIO 

DE OLHARES FEMININOS

» 5 minutos é tempo mais que suficiente;

» Cuidados pessoais em todo lugar;

» Autoconfiança e linguagem corporal (Eu sou 
foda, em me acho);

» Bom gosto e ousadia

» Simplicidade

» Alinhamento







COMO SE APROXIMAR
E NÃO ESPANTAR A MULHER

» Linguagem corporal, ali é a sala da sua casa 
e todas as pessoas são seus convidados;

» Autoconfiança, calma e respeitando o 
espaço da mulher;

» Cordialidade (sou um bom sujeito, te 
respeito e estou feliz em estar aqui com você);

Eu simplesmente gosto de você e quero o seu 
melhor. Não quer saber se ela quer conversar, 
simplesmente se aproxima e inicia a conversa.



EXEMPLOS PRÁTICOS DE
UMA ABORDAGEM MUITO FODA



“Oi meninas! Sendo sincero, gostei muito da energia 
de vocês, como estão felizes hoje. E acho que pessoas 
boas devem se tornar amigas. Concordam? Nem me 
apresentei, começarei pela mais sorridente do grupo, 

como você se chama?”



“Com licença! Sei que veio se divertir com as amigas e 
talvez não queira ninguém dando em cima. Eu vim 
fazer o mesmo com os meus amigos. Mas acabei te 
notando e quando gostamos de alguém sem nem 

saber o nome dela, acho que tem que pelo menos ir 
até lá dizer um “Oi! Gostei de você!”



“Gosto de ser muito honesto com as pessoas, eu 
realmente gostei de você e quero de te levar para sair. 

Você é uma pessoa tão simpática, merece muito se 
divertir. E podemos fazer isso juntos”



Você faz as perguntas, quer descobrir se ela 
realmente é uma garota legal.

Faça com que ela passe a buscar a sua aprovação, 
para isso demonstre que está interessado no que ela 
conversa. Faça com que sinta que está te 
conquistando com a conversa.

Tudo sobre ela, quase nada sobre si mesmo. Você é 
um investigador do FBI disfarçado.

COMO ESCOLHER OS
ASSUNTOS CERTOS



EXEMPLOS PRÁTICOS DE
PERGUNTAS



Explica melhor como é este trabalho. Consegue 
conciliar isso com faculdade e relacionamento?

Nunca teve problemas de 
namorar devido a falta de 

tempo? Te admiro por isso, acho 
que não conseguiria.

Está solteira a quanto tempo? 
Caramba, é muito tempo eim. As 
vezes não sente falta de alguém?

Já pensou que poderia encontrá-lo 
em um bar? 

E quais são as suas armas secretas de 
conquista? Toda mulher tem várias, o que 
acha que os homens notam em você?



Estabelecer conexão emocional

Fazer contato visual e sorrir sem palavras

Fazer a escalação física

Usar elogios mais diretos

Sugerir que rolou química (Estamos nos dando 
muito bem, um gostou rápido do outro)

Fazer a mulher te beijar mentalmente

DA CONVERSA AO BEIJO



DEIXE NETFLIX PARA OS CASAIS: HOMEM SOLTEIRO TEM 
QUE ESTAR COM LINDAS MULHERES

Os meus alunos conseguem sair com as mulheres que desejam porque aprenderam um jeito rápido, 
simples e MUITO ASSERTIVO para atrair, impressionar e conquistar.



TODO DIA DEZENAS DE HOMENS ESTÃO MUDANDO DE 
VIDA COM O MÉTODO HOMEM ALPHA...



*ATENÇÃO: Não é Apenas Mais Um Curso de Sedução....

✅ Aproveite Mais as Festas Interagindo e se Divertindo Com as Mulheres…

✅ Triplique as Suas Chances em Qualquer Abordagem…

✅ Chegue em Qualquer Lugar e Se Sinta Poderoso...

✅ Desenvolva Uma Poderosa e Inabalável Autoconfiança …

✅ Tenha o Poder de Escolher Com Que Tipo de Mulher Quer Fazer Sexo…

✅ Adquira a Malícia de Um Sedutor Nato na Hora de Seduzir…

✅ Tenha Opções de Mulher e Promova a Melhor ao Posto de Namorada…

É muito mais do que um curso. Trata-se de um PROGRAMA DE TREINAMENTO com videoaulas interativas, 
grupo de alunos no WhatsApp e acompanhamento através de mentorias... Você não estará sozinho nessa!



VAGAS LIMITADAS: RESERVE A SUA... 

RESERVAR VAGA!

https://metododeseducaoalpha.com.br/lista-de-espera/
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MAIS DE ADRIANO MOURA

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

https://www.instagram.com/_homemalphaoficial/

https://www.facebook.com/homemalphaofficial

https://homemalpha.com.br/
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