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Introdução
A
As mulheres são mesmo uma obra de arte
da natureza, tão belas quanto
extraordinárias. Mas cheias de surpresas
não é mesmo? Cada uma tem
características próprias, assim técnicas
que funcionam muito bem com uma,
podem ser inúteis para outras.

Por isso, durante muito tempo me
dediquei a estudar os hábitos de conquista
dos homens e o que realmente deixam as
mulheres atraídas por eles. Em meus
estudos descobri técnicas infalíveis para
conquistar uma mulher.

Percebi então que essas técnicas não
poderiam ficar restritas a um grupo seleto
de pessoas. E resolvi elaborar um material
para auxiliar o maior número possível de
homens a obterem sucesso na arte da
conquista.

Por isso convido você a conhecer o ebook 5 Técnicas infalíveis para conquistar
uma mulher. Ao final da leitura deste
material, você irá se surpreender com a
facilidade que as mulheres ficarão atraídas
por você. Então boa leitura e prepare-se
para um nova fase na sua vida amorosa.

Essas técnicas são tão eficazes que eu
resolvi compartilhar com os meus amigos
e colegas mais próximos e os resultados
foram tão surpreendentes, que muitos
outros homens me procuraram para saber
o segredo para conquistar um mulher.
5 DICAS INFALÍVEIS PARA CONQUISTAR UMA MULHER

|
2

PASSO 1
CRIE
CONTATO
VISUAL

CRIE CONTATO
VISUAL
O primeiro passo para conquistar um
mulher é criar contato. Se você está na
balada e visualizou a mulher com quem
gostaria de estar, faça contato visual, a
troca de olhares é muito importante na
arte da conquista.

Entre os olhares sorria! Já existem estudos
que comprovam que o sorriso durante o
contato visual com outra pessoa cria
proximidade e da abertura para os
próximos passos da conquista. A maioria
dos homens utiliza os mesmos sinais não
verbais para seduzir, no entanto, os
estudos apontam que o sorriso é sua
melhor arma neste momento.

Como bônus, não perca muito tempo nessa
primeira etapa. Os pesquisadores apontam
que os homens que realizaram contatos
visuais mais breves, são os que tiveram
melhores resultados na paquera.

Além disso, demonstra sua superioridade
social, ou seja, que você é mais apto que os
outros homens que estão a sua volta. Pode
parecer bobagem, mas ocupar o melhor
espaço, ampliar o seu território, como por
exemplo estender um braço sobre uma
cadeira, lhe dão vantagens.

5 DICAS INFALÍVEIS PARA CONQUISTAR UMA MULHER

|
4

PASSO 2
CONTATO
FÍSICO

CONTATO
FÍSICO
Se você conseguiu a atenção da sua
conquista, então é hora do contato físico.
Lembre-se que estamos em tempos
modernos, então não chegue agarrando a
mulher, isso será seu fracasso.

No entanto, no momento do primeiro
contato mais próximo, o contato físico
pode criar forte indícios de interesse. As
pesquisas revelam que existem 03 tipos de
toques de primeiro contato, sendo:

Então se você deseja conquistar uma
mulher, evite os toques amigáveis, nada de
tapinhas no ombro, ok?
Também não chegue passando a mão no
rosto, pode ser muito invasivo. Seja sutil no
uso das suas técnicas, se apresente e
aproveite para tocar suavemente o seu
rosto.

1. Toques relacionados a amizade:
aperto de mão e empurrões ou
tapinhas no ombro;
2. Toques relacionados a
interesse: toques ao redor do
pescoço e da cintura ou no
antebraço;
3. Toque Infalível: toque no rosto.
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PASSO 3
QUALIFIQUE-SE
PARA A
PAQUERA

QUALIFIQUE-SE
PARA A
PAQUERA
Depois que você já se apresentou e fez o primeiro contato para conquistar uma mulher, o
passo seguinte é se qualificar para a paquera, ou seja, demonstrar para ela que você é uma
boa opção.

Como fazer isso? Comece demonstrando que possui interesse nela. Faça elogios sinceros,
mas tente focar na personalidade e nunca na aparência. Por exemplo, ao invés de dizer que
ela é linda, prefira dizer que ela é muito simpática e engraçada.
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PASSO 4
CRIE UMA
CONEXÃO
EMOCIONAL

CRIE UMA
CONEXÃO
EMOCIONAL
Neste momento vocês já devem estar bem
familiarizados e já devem ter engatado
uma boa conversa. Então é hora de criar
uma conexão emocional, como? Fale um
pouco da sua vida, pergunte aos gostos
pessoais dela, demonstre interesse e
busque questões que tenham em comum.

Seja dinâmico e interessante, tente
levantar assuntos que gerem interesse
para ela. Cuidado para não criar um
monólogo, se perceber que não está
agradando, mude de assunto.

Neste momento, o toque é essencial. Os
estudos demonstram que o segredo para a
conquista está relacionada a toques suaves
no rosto, seguidos de toques leves nos
ombros e cintura e na sequência no
antebraço.

É importante que você seja sutil, e que os
toques ocorram naturalmente durante a
conversa, assim os instintos naturais agirão
sem que ela perceba.

Destaque-se dos caras comuns. Demonstre
que você tem qualidades diferenciadas,
seja divertido, autêntico e dinâmico. Se
estiver em um círculo de pessoas, converse
com os demais, faça com que ela perceba
como você é bem visto socialmente.
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PASSO 5
SEDUZIR E
CONQUISTAR

SEDUZIR E
CONQUISTAR
Você está muito perto de conquistar uma
mulher. Nesse ponto não demonstre
hesitações, você já atraiu seu interesse
agora é seduzi-la e conquistá-la de vez.
Vista sua melhor dose de autoconfiança e
seja direto no flerte.

Os estudos comprovam que as mulheres
gostam de homens diretos quando se trata
de sedução. Então se achar que esse é o
momento, você pode intensificar os toques
e partir para o beijo.

Se você chegou até essa etapa, você acaba
de conquistar uma mulher! Para não pôr
tudo a perder, lembre-se que cada mulher
tem seu tempo, então talvez para um passo
maior, como o sexo por exemplo, talvez
você precise de mais tempo e alguns
encontros a mais, sempre seguindo essas
técnicas.

Muito homens perdem a chance de
conquistar uma mulher pelo medo da
rejeição. Então, lembre-se que a rejeição
faz parte do processo, e nem sempre você
poderá controlar o estado emocional da
outra pessoas. Por exemplo, digamos que
ela acabou de sair de uma relação
complicada, pode ter gostado de você, mas
não se sentir pronta para um novo
envolvimento.

Sabe aquele ditado que diz “a prática leva a
perfeição”? Pois bem, você irá as poucos
melhorar sua performance e com o tempo,
saberá inclusive, já pela troca de olhares
quais são as suas melhores opções de
sucesso! Então aproveite essas técnicas e
boas conquistas!
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