


Introdução

Olá minha cara leitora. Provavelmente, você está acostumada a ouvir 

de outra mulher sobre o que os homens gostam, odeiam e como 

conquista-los.

E reconheço que há muitas informações úteis nesse sentido.

Mas sempre me incomodou o fato de que, sempre em minhas 

conversas, eu percebia que faltava algo.

Percebi que faltavam muitos aspectos sobre a mente masculina 

quando via uma mulher tentando explicar sobre o assunto.

E, de fato, é um tema muito complexo. E, por mais que haja o 

conhecimento da mulher a respeito do comportamento, às vezes, 

falta-lhe muita prática.
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"Nenhuma mulher, mesmo que tenha muita experiência com 

relacionamentos, é capaz de saber o que realmente sentimos".

E sobre aquilo que está nas profundezas da nossa mente, posso afirmar 

que somente um homem pode ter este conhecimento.

Sendo prático, posso dizer que nenhuma mulher está nas rodas de 

conversa no futebol e na cerveja domingo a tarde.

Logo, não está lá para ouvir o que reclamamos ou nossas confissões sobre 

o que realmente amamos nas mulheres.

Mas eu estou.

E venho compartilhar esse precioso e exclusivo conhecimento com você, 

de modo que ajude ambas as partes.

Pense comigo. Já imaginou se você pudesse estar em todas as reuniões 

masculinas para saber o que falamos sobre as mulheres? Ou até 

mesmo entrar dentro da mente de um homem?

Pois saiba que você conseguirá um pouco disso através de meus e-books.
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Quem é o autor deste livro

Para começo de conversa, sou Coach masculino há mais de 10 anos. E 

durante todo este tempo ouvi uma quantidade incontável de reclamações e 

confissões masculinas. 

Sei tudo que uma mulher precisa saber para conquistar um homem ou 

mantê-lo sempre apaixonado. O que pode salvar o seu relacionamento.

Tenho conhecimento que nenhuma mulher jamais terá sobre 

o que nos conquista em uma desconhecida. Aquilo que mais

gostamos no relacionamento e porque muitas vezes

queremos terminar.

E também o que nos enlouquece na cama...

E não estou fazendo isso para que você traia os 

homens ou a te ensinar a manipulá-los!

Se este é o seu objetivo, meus e-books não te 

ajudarão. O meu foco aqui é acabar com a guerra 

dos sexos e facilitar o encontro de homens legais 

com mulheres incríveis. E finalizar com os jogos de 

sedução desnecessários e manipulatórios.



#1 - SENSUALIDADE E FEMINILIDADE
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Mulheres são atraídas por características masculinas.

Você não quer um cara que se pareça com as suas amigas, 

não é mesmo? Nem que tenha as mesmas qualidades e 

defeitos que elas.

"E quando falo de ser macho não estou me referindo a 

grosseira ou violência. Isso é machismo".

Logo, estou me referindo a qualidades que são características 

positivas do sexo masculino.

E também não significa que sejam ausentes nas mulheres. Mas 

que há em maior proporção nos homens.

Até mesmo pela questão da testosterona e na maneira que 

somos educados desde a infância.

Um exemplo disso é a iniciativa. Isso não quer dizer que as 

mulheres não a tenham, porém se espera que o homem escolha 

a mesa para se sentar em um restaurante e peça o cardápio.

Por isso, muitos cafajestes acabam seduzindo 

mais facilmente do que aquele cara legal. 

Mesmo que este esteja apaixonado.

Isso ocorre, porque de modo geral, cafajestes 

possuem características masculinas que causam 

mais interesse nas mulheres.
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A atração não tem lógica

Pela lógica, você deveria se apaixonar apenas pelo cara legal que está apaixonado 

por você. Mas não é bem assim que acontece, não é verdade?

Às vezes, você pode preferir aquele que não demonstra muito interesse, pois a 

química do seu corpo se ativa para um e se bloqueia para o outro.

E isso não é uma escolha sua.

Veja bem, atração não é questão de escolha. É mais simples, na verdade. É como 

comparar brócolis com doce.

O primeiro alimento está entre os mais saudáveis do mundo, enquanto que o 

segundo é prejudicial para a saúde e estética. Logo, se o desejo fosse algo lógico, 

sempre comeríamos brócolis e jamais colocaríamos doce na boca.

Mas não é assim que acontece.
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Algumas mulheres são como brócolis, são honestas e gentis, 

mas perdem para aquela mulher que é como doce. É desleal e 

arrogante, porém extremamente sensual.

Mas isso significa que você deve agir como este tipo de 

mulher?

Pelo contrário! Você deve manter suas qualidades de brócolis. 

Deve continuar sendo gentil e leal. Mas só que isso não é o 

suficiente.

Precisa também adquirir as qualidades de uma mulher que se 

parece com doce. 

Ou seja, aumentar a sua sensualidade e feminilidade.

E quando isso acontecer, vão chover caras interessantes na 

sua vida!

Veja como no próximo tópico:



8

Características que deixam uma mulher mais sensual 

e feminina

Ter um visual elegante

O primeiro aspecto que atrai os homens é o visual. E não estou falando de 

beleza física, mas sim do seu estilo.

Existem mulheres que estão longe dos padrões de beleza socialmente 

impostos. Ou seja, são gordinhas, magrinhas, baixinhas e mesmo assim são 

extremamente sexy para os homens.

A grande questão é que quando muitas mulheres não se sentem dentro de 

padrões disseminados nas revistas e novelas, as suas autoestimas caem. 

Com isso, perdem a motivação para se cuidarem e se tornarem atraentes.

Não cometa este erro! Existem homens superficiais que só ligam para o 

quanto uma mulher é linda.

Mas fique feliz por eles estarem longe de você. Afinal, quando um homem 

escolhe uma mulher pelas suas medidas físicas, certamente a deixará 

quando encontrar outra mais bonita.



9

Logo, o principal é que você cuide de seu interior, de sua autoestima.

E deixe que isso se aflore para o exterior. Cuide de seus cabelos, compre 

roupas que combinem com você e não se deixe levar por aquelas que 

estão na moda.

Um homem pode achar mais sexy aquela blusa que você comprou em uma 

liquidação, mas que caiu bem no seu corpo, do que aquele vestido que 

você pagou muito caro em uma Boutique.

É claro que não tem que se vestir para os homens, mas se lembre que 

quanto mais se sentir atraente, mais elevará a sua autoestima.

E, somente por este fator, já será mais atraente aos olhos masculinos.

Nível elevado de energia positiva

Além do seu estilo, as mulheres magnéticas possuem muita energia 

positiva e bom humor, sobretudo devido a sua elevada autoestima.

Cuide da sua mente em primeiro lugar. Busque ler um livro de autoajuda. 

Assista a vídeos motivacionais ou busque a ajuda de um psicólogo.

Esses investimentos valem a pena, pois quanto mais feliz você estiver, 

maior a energia que transmitirá para as pessoas. E isso é muito atraente.
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Pessoas infelizes repelem e aquelas que estão felizes atraem. Pode parecer 

cruel, mas a vida é assim.

Seus parentes e amigos próximos estarão do seu lado mesmo que esteja 

péssima mentalmente. Mas as pessoas desconhecidas sempre procuram 

aqueles que emitem felicidade.

Se você anda por aí como uma perdedora, com a linguagem corporal fraca 

e emitindo baixa energia, nenhum homem jamais sentirá qualquer tipo de 

atração por você. Pelo contrário, você está provocando repulsa neles.

Por isso, aprenda a lidar com seus problemas da melhor maneira possível, 

lamentar não vai resolver nada.

E quando estiver se sentindo para baixo, dê uma volta no shopping, assista 

a um filme no cinema ou simplesmente comece a ler um livro. E lembre-se: 

cuidar da sua mente é o grande segredo.

Charme e carisma

Por último, o carisma.

Isso é algo muito fácil de demonstrar, mas que as mulheres costumam 

negligenciar.
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Ficar com uma cara de carranca afastará os cafajestes e engraçadinhos. 

Mas isso causa o mesmo efeito nos caras legais que poderiam se 

aproximar.

Existem muitos homens que são honestos, prósperos e estão loucos para 

encontrar uma mulher como você.

Porém são tímidos e têm dificuldades para se aproximar. Logo, uma cara 

muito fechada os repelem ainda mais.

E isso se aplica a algo que chamamos de receptividade. Há mulheres que 

são sorridentes, educadas e gentis. Na prática, isso significa que 

demonstram abertura para conhecer alguém, enquanto outras expressam 

em sua linguagem corporal algo como “nem pense em se aproximar!”.

Seja uma mulher educada e com o sorriso no rosto. Ser gentil e 

comunicativa não vai fazer você parecer oferecida ou fácil. Pelo contrário, 

demonstrará que é uma pessoa que vale a pena ter como companheira.

Tem uma frase de Mário Quintana que diz:

“O segredo não é correr atrás das borboletas, mas cuidar do seu jardim 

para que elas venham até ele”. Então não precisa correr atrás das 

borboletas (homens), apenas cuide do seu jardim (você) que eles serão 

naturalmente atraídos.



#2 - SIMPLICIDADE
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Nada é mais repulsivo do que mulher que fica fazendo joguinhos de sedução, endurecendo o 

jogo ou reclamando de tudo.
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Aquela mulher simples, por outro lado, que rende conversa e não fica 

dando uma de difícil, é extremamente atraente. Nenhum homem 

inteligente vai te achar fácil apenas por não ficar fazendo joguinhos de 

sedução.

Mas mesmo assim vejo muitos sites ensinando estas táticas e posso te 

garantir que não funcionam mais, pois estão manjadas. Quando uma 

mulher começa a agir assim comigo eu simplesmente passo a ignorar.

E todo homem de valor faz o mesmo.

Logo, se está interessada em um homem, não jogue com ele. Mas 

demonstre sincero interesse.

Se tiver valor e for uma mulher interessante este tipo de atitude vai te 

valorizar ainda mais por demonstrar maturidade. Então, agindo assim você 

vai atrair apenas os caras legais.

Mas não precisa ficar demonstrando interesse o tempo todo, ou que está 

apaixonada pelo cara. Apenas deixe que as coisas aconteçam naturalmente, 

sem qualquer tipo de jogada.



#3 - AUTENTICIDADE
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Há uma qualidade muito apreciada pelos 

homens de valor. Eles não curtem mulheres que 

vestem máscaras sociais. Ou seja, aquelas 

garotas que demonstram ser o que não são.

Logo, quanto mais natural é uma mulher, mais 

atraente ela se torna. Mesmo que este natural 

seja totalmente diferente do jeito de ser 

daquele homem.

Por exemplo, vamos supor que um cara legal te chamou para sair.

Durante o passeio, ele te levou em um restaurante de alto padrão e você não 

sabe nada sobre vinhos. Logo, em vez de fingir que entende muito sobre o 

assunto, tenha humildade de dizer a ele que o tema não é sua praia.

Essa é quem você é. E se fingir ser o contrário de uma garota simples do 

interior, supondo que você seja, mais para frente não conseguirá sustentar 

isso.

A mesma coisa serve para o contrário. Você é fina e sofisticada, e, de 

repente, conheceu um cara do interior e um pouco rude, mas se interessou 

por ele. Logo, não tem que demonstrar ser igual a ele. Apenas seja você 

mesma.

Você deve ser autêntica e, ao mesmo tempo, respeitar a autenticidade dele. 

Ou seja, não tente mudar o cara.

O grande barato do amor é justamente se apaixonar por alguém diferente. 

Ou seja, duas pessoas de mundos diferentes que passam a fazer parte da 

vida um do outro e que conseguem conviver com estas diferenças.



#4 - BOA PEGADA
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Isso certamente não pode faltar nesta lista. E este é exatamente 

o problema de muitas mulheres: a pegada. Tanto quando estão

se conhecendo, quanto no sexo.

Para começo de conversa, algumas coisas que os homens 

gostam no sexo muitas vezes são negligenciadas pelas 

mulheres. Isso ocorre devido a falta de informação e prática.

E para orientar bem meus alunos, sempre busquei aprender 

muito sobre sexualidade, já que li várias vezes livros sobre o 

assunto. Sobretudo o Kama Sutra.

E posso garantir que você não precisa ser uma atriz pornô para 

deixar um homem louco na cama. São detalhes simples que 

fazem uma grande diferença.



16

Alguns erros comuns de uma mulher que não tem pegada boa:

• Não usar a língua na hora do beijo ou de forma errada. Coloca-la dura na 

garganta do cara, por exemplo;

• Ficar apenas no beijo na boca e esquecer que há outros lugares para serem 

estimulados, como pescoço, mordida na orelha ou no queixo;

• Ficar muda e não dizer coisas picantes antes de fazerem sexo. Você pode 

sussurrar, por exemplo, que o beijo dele te deixa excitada;

• Carinho. Muitas mulheres esquecem que os homens também gostam de carícias 

antes, durante e depois do sexo;

• Provocá-lo com um decote, um pedacinho da lingerie aparecendo e até mesmo 

um olhar mais provocante. 

Estes são apenas alguns exemplos. E se quiser um guia completo de como deixar um 

homem louco na cama, baixe o bônus “Guia Para Enlouquecer um Homem na 

Cama” e siga o passo a passo.

Este é um importante livro que toda mulher deveria ler, uma vez que ensina uma visão 

masculina sobre o que mais gostamos no sexo.

Clique aqui para adquirir agora este e-book

http://www.mulheralpha.com.br/eles-preferem-as-mais-lindas-mito-ou-verdade/


#5 - AGRADÁVEL
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Os homens também amam uma companhia agradável. Gostam 

de uma mulher que sabe conversar, que faz elogios e que, 

acima de tudo, é divertida.

Uma mulher engraçada desarma as barreiras masculinas e deixa 

qualquer marmanjo facilmente caidinho por ela. Nada é tão 

poderoso na sedução.

Quanto melhor a sua companhia, mais viciante você se torna. 

Com isso, qualquer homem irá desejar mais tempo com você.

E lembre-se que há uma linha muito tênue entre apenas sair 

com alguém e ficar apaixonado por esta pessoa.

Por isso, por favor, quando estiver saindo com um cara, não 

fique sendo chata e reclamando do restaurante. Não fale de 

problemas ou fique irritada com o atraso dele. 

Procure curtir a noite ao máximo, para que estar ao seu lado 

seja a melhor coisa do dia dele.



#6 - CUIDADOSA E CARINHOSA
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As mulheres gostam de homem cuidadoso, atencioso e que faça 

surpresas. Mas o que muitas esquecem é que também gostamos de 

algumas gentilezas.

Homem também gosta de receber surpresas e de mulheres 

cuidadosas. A diferença é que temos certo receio de admitir isso e, 

por isso, nunca reclamamos quando falta.

E por mais simples que pareça, este é um detalhe fundamental. É 

aquele ponto que pode elevar o relacionamento para o nível do 

namoro, por exemplo.

Os homens costumam receber esses mimos da mãe em grande parte 

da vida. Muitos até na fase adulta, e, por isso, sentem falta. E aqueles 

que nunca tiveram podem sentir ainda mais este tipo de carência.

Pode soar estranho o que vou dizer, mas os homens procuram nas 

mulheres muitas características de suas mães. Tanto naquilo que elas 

mais ofereceram, quanto naquilo que mais faltou.
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De um lado, o cara que sempre foi bem tratado, busca 

receber o mesmo cuidado de sua mulher. Em outros casos, 

aqueles que nunca tiveram o carinho materno são mais 

carentes quanto a essas necessidades.

Não estou sugerindo, porém, que você seja a segunda mãe 

do seu companheiro. Longe disso. Mas este conhecimento é 

poderoso para conquistar ou manter um relacionamento.

Saiba aproveitar essas informações.

Uma mulher que conhece a mãe de um homem e sabe como 

ela o tratava tem informações poderosas para conquista-lo.

Alguns homens querem que as mulheres sejam exatamente 

como suas mães. Mas este tipo de coisa você não deve 

aceitar, pois ele já está bem crescidinho e deve buscar a 

independência.
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No entanto, existe um interessante aprendizado em relação a função 

materna na vida do homem, como por exemplo:

• Você não precisa cozinhar como a mãe dele. Mas não custa fazer 

uma surpresa de vez em quando e preparar o prato favorito dele. 

Essa, aliás, será sua jogada de mestra;

• Fazer uma surpresa. Comprar aquele chocolate que ele adora e dizer 

que passou no supermercado porque lembrou que ele gostava;

• Deixe que deite em seu colo e passe a mão ns cabeça dele. Deixe-o 

ali, relaxando calmamente;

• Quando ele estiver doente, tenha um gesto de carinho. Se necessário 

compre remédios, cuide e prepare uma comida que ele gosta. 

Se você acha que isso é demais e que nenhum homem merece tanto 

cuidado, provavelmente não está preparada para um relacionamento. 

Entenda que o amor implica em uma série de trocas: um cuidando do 

outro e se doando ao máximo.

E é preciso ter compreensão, pois os homens possuem um tipo de 

carência muito específica. É do tipo que o carro, videogame, amigos, 

garotas de programa e absolutamente nada neste mundo pode suprir. 

Mas apenas duas mulheres, a sua mãe ou a companheira.



#7 - PERSONALIDADE E POSITIVIDADE

21

Nenhum homem se interessa por mulheres que ficam reclamando da vida. 

Àquelas que ficam chorando as mágoas que têm de outros homens, a chamada 

vitimização.

O que deixa um homem atraído não é saber que você é uma mulher sofrida e que 

deu muita falta de sorte com os homens. Pelo contrário, isso pode demonstrar que 

você é fraca.

É claro que depois que o relacionamento engrenar você pode contar muitas 

situações desagradáveis que passou. Mas enquanto estiver conhecendo um cara 

ou no início do namoro, esse tipo de assunto não é bem vindo.

Evite falar das suas desgraças e foque-se apenas nas coisas positivas da sua vida.

Outro erro grave é não ter personalidade para dizer o que pensa. Por exemplo, 

vamos supor que ele sumiu todo o final de semana e te liga no domingo à noite 

chamando para sair sem dar nenhuma explicação. Mulheres que não tem 

personalidade aceitam isso de bom grado.

Por outro lado, não é questão de fazer cobranças precipitadamente. Mas é correto 

dizer que não vai e dar um gelo. É assim que ele aprenderá a respeitá-la. Dessa 

forma, saberá que não poderá ter você a hora que bem entender.



#8 - CONTEÚDO
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E, por último, segue uma das coisas mais importantes para atrair um 

homem: conteúdo.

Se você sabe falar apenas de musica, novela e série, pode ter certeza 

que conseguirá facilmente conquistar um cara que seja superficial. Mas 

se pretende conquistar um gentleman, precisa de algo a mais.

Nada contra assistir a sua novela e séries. Às vezes, é bom falar sobre 

estas coisas, mas a repetição desses assuntos pode entendiar.

Então, leia um bom livro, assista a alguns documentários importantes e 

seja uma pessoa ativa. Aprenda sempre algo novo.

Adquirindo conhecimento, você terá valor agregado em sua 

personalidade. Dessa forma, você se torna uma mulher com M 

maiúsculo, do tipo que os homens sonham em ter como namorada ou 

esposa.



# CONCLUSÃO
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Espero que tenha gostado destes 8 segredos importantes para 

conquistar um homem de valor. E saiba que isso é apenas o começo.

Você agora está no caminho de uma transformação completa. E eu 

quero ajudá-la com todos os meus conhecimentos sobre 

comportamento humano, desenvolvimento pessoal e psicologia 

masculina.

Em primeiro lugar, quero torna-la uma mulher incrível, com autoestima 

elevada e sexy appeal, para ser desejada e respeitada pelos homens.

Depois, quero te ensinar todos os segredos da conquista. Você saberá 

tudo sobre a mente masculina e nunca mais ficará sozinha ou com 

medo de perder o seu amor.



E considerando todos esses aspectos, meus e-books foram elaborados para o seguinte tipo de 

mulher:

• Aquelas que estão solteiras e cansadas de atrair os caras errados e sofrer por amor.

• Aquelas que agora querem virar o jogo e ter o poder para conquistar verdadeiros Alphas;

• Aquelas que conseguem atrair, mas nunca conseguiram deixar um cara verdadeiramente

apaixonado, ao ponto de quererem namorar ou casar;

• Aquela que está em um relacionamento, mas que as coisas estejam paradas. Então deseja

dar um golpe fatal no seu namorado para que fique muito apaixonado e decida pedi-la em

casamento;

• Aquela que já está casada e deseja manter a sua relação saudável e blindada de traições e

crises;

• Aquela que passa por uma grave crise no relacionamento, e que precisa fazer algo imediato

antes que o seu companheiro decida definitivamente colocar um ponto final e procurar

outra mulher.

Se você se enquadra em uma das situações acima, precisa urgente tomar uma iniciativa e 

aprender agora como conquistar um homem na perspectiva masculina. Ou seja, descobrir 

segredos que jamais soube antes.

Confira na próxima página mais alguns detalhes desta verdadeira obra de arte da sedução.
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