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ISENÇÃO DE
RESPONSABILIDADE
Este e-book foi escrito apenas para fins informativos.
Todos os esforços foram feitos para tornar este e-book o
mais completo e preciso possível.
No entanto, pode haver erros de tipografia ou
conteúdo. Além disso, este e-book fornece informações
apenas até a data de publicação. Portanto, este e-book
deve ser usado como um guia — não como a fonte
definitiva.
O objetivo deste e-book é educar. O autor e a editora não
garantem que as informações contidas neste e-book
estejam totalmente completas e não se responsabilizam
por quaisquer erros ou omissões.
O autor e o editor não terão nenhuma responsabilidade
ou obrigação perante qualquer pessoa ou entidade com
relação a qualquer perda ou dano causado ou
alegadamente causado direta ou indiretamente por este
e-book.
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COMO CONQUISTAR
UM HOMEM: SEJA UMA
MULHER PODEROSA E
IRRESISTÍVEL
Muitas mulheres desejam saber como conquistar um
homem, no entanto, muitas vezes se deparam com
informações que as confundem e que as levam a
cometer erros que em alguns casos podem acabar com o
sonho de conquistar o homem desejado.
Conquistar um homem não é algo difícil, afinal, os
homens se rendem facilmente aos encantos de uma
mulher.
No entanto, alguns erros que as mulheres cometem
podem afastar o homem desejado, e isso não é o que
você quer, não é mesmo?
Por isso eu te convido a refletir sobre os erros que você
pode estar cometendo no momento da conquista.
Para te ajudar nessa reflexão, eu vou apontar no texto
abaixo os principais erros que as mulheres cometem ao
tentar conquistar um homem.

DICAS SOBRE COMO
CONQUISTAR UM HOMEM
Se você deseja saber como conquistar um homem, a
primeira coisa que precisa ter em mente é que não
existe fórmula mágica para fazer com o que o homem
desejado se apaixone por você.
Você, como mulher, já possui todas as armas
necessárias para conquistar um homem, portanto, não
precisa de fórmulas mágicas.
Na verdade, o que você precisa é aprender a utilizar
essas armas corretamente.
Confira agora algumas dicas para te ajudar a entender
onde você está errando, e o que fazer para conquistar o
homem dos seus sonhos.

1 – Seja você, não finja ser outra pessoa

O homem tem que se apaixonar por você, e não por
alguém que você finge ser.
É impossível viver de aparências por muito tempo,
afinal, é muito desgastante ficar o tempo todo se
policiando para não deixar a máscara cair.
Além disso, quando o homem descobrir que você estava
fingindo, ele não vai gostar, e isso poderá destruir as
suas chances com ele.
O melhor é você ser você mesma, e procurar pontos em
comum entre você e o homem desejado.
Os homens gostam de mulheres seguras de si, afinal, a
autoconfiança gera atração e desejo.
Portanto, valorize-se, e não tente ser alguém que você
não é simplesmente para tentar agradá-lo.

2 – Avançar o sinal e expor demais os seus
sentimentos

Muito cuidado com esse erro.

Quando você está conhecendo um homem, não é uma
boa ideia ir logo falando de todos os seus sentimentos,
porque isso certamente o deixará assustado.
Mulheres inseguras com grandes carências emocionais
tendem a cometer esse erro muitas vezes, e isso é
péssimo para a conquista.
Falar dos sentimentos é legal quando já se tem um
relacionamento estável com a pessoa, mas durante o
processo de conquista isso é algo proibido.
Ao tentar conquistar um homem, o melhor é que você
procure perceber se está rolando alguma afinidade, e se
ele tem intenção de construir algo mais sério com você.
Mesmo que você esteja apaixonada, se esforce e espere
até que ele demonstre que está querendo ter algo mais
sério com você.
Se você é uma pessoa que tem problemas de baixa
autoestima, ou se é muito carente emocionalmente,
procure resolver isso, porque esses problemas podem
acabar levando você a avançar o sinal e a derramar um
monte de sentimentos sobre ele antes de vocês terem
algo mais sério.

3 – Ele não pode ser uma muleta emocional

Mais uma vez eu preciso dizer que a carência emocional
pode causar sérios problemas quando se quer
conquistar um homem.
Algumas mulheres cometem o grave erro de achar que
um relacionamento vai resolver todos os seus
problemas emocionais.
Isso é muito ruim, e pode afastar qualquer homem.
Ninguém quer ser uma muleta emocional, porque isso é
algo que causa muito desgaste e estresse.
Um relacionamento não é algo que serve para resolver
problemas emocionais.
Entenda isso: um relacionamento é uma troca, e ambos
devem ser beneficiados.
Se você está muito carente emocionalmente, vai
encontrar grandes dificuldades para conquistar um
homem, pois ele vai perceber que alguma coisa está
errada, e vai dar um jeito de ficar longe.
Nesse caso, você precisa resolver as suas carências
emocionais.
Trabalhe a sua autoestima! Valorize-se!
E se você acha muito difícil fazer isso sozinha, procure
ajuda profissional (fazer terapia com um psicólogo é
um bom exemplo de algo que pode te ajudar).

COMO ATRAIR UM HOMEM:
DICAS AVANÇADAS DE
ATRAÇÃO
Dando continuidade ao nosso texto sobre como
conquistar um homem, vamos falar agora de atração.
Então, se você quer saber como atrair um homem, de
forma que ele fique louco por você, venha conosco e
confira todas as dicas que preparamos especialmente
para te ajudar a ter o homem desejado nas suas mãos.
É importante frisar que as dicas que vamos apresentar
aqui servem para você que deseja fazer com que um
homem fique perdidamente apaixonado por você.
Portanto, só use elas se você realmente deseja ter um
relacionamento com o homem que será o alvo das suas
investidas.
Para atrair e conquistar um homem, você precisa
conhecê-lo melhor e se relacionar com ele em um nível
mais profundo.
E você, como mulher, tem todas as armas para fazer
isso, porém, muitas vezes, nem se dá conta disso.
Mas neste texto vamos te ajudar a despertar os seus
poderes femininos, de forma que você se torne uma

mulher irresistível que deixará o homem amado
perdidamente apaixonado.
Antes de mais nada, se está difícil atrair um homem,
tente se tornar amiga dele em primeiro lugar.
Quando um homem deseja conquistar uma mulher, é
uma má ideia iniciar isso como um amigo, porque as
mulheres tendem a encarar amigos homens como
apenas amigos.
No entanto, quando uma mulher deseja conquistar um
homem, se tornar amiga dele primeiro é uma ótima
estratégia, porque os homens se apaixonam facilmente
por amigas incríveis e sedutoras.
Além disso, tornar-se amiga do homem desejado é algo
que te ajudará a conhecê-lo de forma mais profunda, o
que é ótimo para facilitar o processo de conquista e
apaixonamento.
Depois dessa dica inicial, vamos agora dar ênfase às
dicas avançadas que te ajudarão a conquistar o homem
dos seus sonhos.

1 – Torne-se uma grande mulher

Conquistar um homem quando não existe uma
competição é algo relativamente fácil.

Mas o que fazer para atrair um homem quando existe
uma rival envolvida?
Nesse caso, é importante que você tenha algo único e
especial para oferecer, de forma que se torne mais
interessante aos olhos do homem amado, assim ele não
terá olhos para a outra que está tentando conquistá-lo.
“Antes de conquistar um grande homem você precisa
se tornar uma grande mulher.”
Essa é uma frase clichê que muita gente não gosta de
ouvir, no entanto, ela é extremamente verdadeira.
Antes de conquistar o homem certo, você precisa se
tornar uma mulher digna desse tipo de homem.
Isso pode parecer algo machista e até mesmo cruel, no
entanto, no âmbito da conquista, não existe nada mais
verdadeiro.
E não pense que essa frase só vale para as mulheres,
porque um homem que deseja conquistar uma grande
mulher também precisa se tornar digno desse tipo de
mulher.
Então, ao invés de ficar com mimimi, encare os fatos e
procure melhorar como mulher e como ser humano.
Ao fazer isso, você não precisará correr atrás do homem
amado, porque ele é quem correrá atrás de você, porque
perceberá que você é alguém que merece a atenção dele,
porque é especial, cheia de virtudes e autoconfiança.

Tornar-se uma grande mulher pode parecer algo difícil,
mas não é tanto assim.
E o primeiro passo para se tornar uma grande mulher é
parar de colocar todo o seu foco no homem desejado.
Ao invés de direcionar toda a sua atenção para o sujeito,
dê um pouco mais de atenção para si mesma, valorizese mais e trabalhe para ser uma pessoa melhor.
Foque na sua aparência e na sua personalidade, para
que você se torne a melhor versão de si mesma.
Uma grande mulher fisga um homem com sua
aparência, e conquista o seu coração com a sua
personalidade forte, confiante e poderosa.
Assim, para se tornar uma grande mulher, foque em si
mesma, expanda os seus interesses, trabalhe o seu
intelecto e a sua personalidade.
Dessa forma, você se destacará, e suas rivais não terão
chance, e o homem desejado implorará pela sua
atenção e carinho.

2 – Provoque o homem amado
continuamente

Quando você está começando a conhecer um cara novo
de quem gosta e que deseja conquistar, a primeira coisa
que faz é flertar com ele. Certo?
Você faz contato visual, sorri sedutoramente,
“acidentalmente” toca os braços dele enquanto estão
conversando sobre qualquer coisa.
Tudo isso leva o homem desejado ao apaixionamento,
porque é muito difícil para ele resistir aos encantos de
uma mulher especial.
Esse flerte inicial fará com que o cara entre no jogo, no
entanto, se você quiser mantê-lo apaixonado por muito
tempo, é preciso provocá-lo continuamente.
É essencial que você flerte com ele todos os dias, porque
isso manterá o interesse dele vivo.
Parar de paquerar é algo que mata qualquer
relacionamento, portanto, não caia no comodismo, e
seja uma mulher provocadora que desafia o seu homem
todos os dias, para que ele seja um grande homem para
você.

3 – Não deixe o seu homem entrar na zona
de conforto

Para que um relacionamento dure, é importante que
você não deixe o seu homem entrar na zona de
conforto.
Dito de outra maneira, você não deve deixar que o
homem amado se sinta excessivamente seguro em
relação a você.
Isso não quer dizer que você deve agir como uma
adolescente imatura que faz joguinhos irritantes
durante todo o tempo.
Na verdade, o que estou dizendo é que você não deve
deixar o relacionamento cair na rotina.
Com o tempo os homens tendem a pensar que suas
mulheres jamais o deixarão, não importa o que
aconteça.
Não deixe que esse pensamento entre na cabeça dele.
Desafie-o, para que ele perceba que você não se
contentará com migalhas.
Faça-se ausente de vez em quando, para que ele sinta
falta de você.
Além disso, continue se esforçando para ser uma
grande mulher, porque assim ele será obrigado a se
esforçar para ser um grande homem para você.

4 – Não o aprisione

Se você deseja saber como conquistar um homem,
precisa compreender em primeiro lugar que um
homem preso não é sinônimo de um homem
apaixonado.
Para que o seu homem se sinta bem ao seu lado, e para
que ele nunca pense em deixar você, é importante que
você não tente aprisioná-lo.
Homens adoram liberdade, e fogem daquilo que os
aprisiona.
Com isso não quero dizer que você deve aceitar que ele
leve uma vida de solteiro.
O que estou querendo dizer é que você deve agir de
forma equilibrada.
Não seja ciumenta, e não implique com o seu homem
quando ele quiser fazer algumas coisas sozinho.
E jamais, em hipótese alguma, fale mal dos amigos dele.
Deixe o seu homem livre, e ele te respeitará ainda mais,
e agradecerá a Deus todos os dias por ter lhe enviado
uma mulher incrível que sabe fazer um homem feliz.

Um homem apaixonado sabe exercer a sua liberdade
com responsabilidade, portanto, não coloque tudo a
perder tentando aprisioná-lo.

5 – Respeite-o

Em um relacionamento saudável, o respeito mútuo é
algo essencial.
O amor não pode existir sem o respeito mútuo.
Então, se você deseja saber como atrair um homem,
entenda em primeiro lugar que precisa saber respeitálo profundamente, e que precisa exigir que ele a
respeite também.
Todo ser humano deseja ser valorizado.
Nesse sentido, respeite sempre as opiniões e a
individualidade dele, e jamais humilhe ou insulte o seu
parceiro, em especial em público.
Seja uma mulher virtuosa, e você terá um homem
virtuoso ao seu lado.

COMO CONQUISTAR UM
HOMEM POR WHATSAPP
Se você deseja saber como conquistar um homem por
Whatsapp, vamos agora apresentar algumas dicas
rápidas e fáceis que podem te ajudar.
Saber como conquistar um homem por msg de
Whatsapp é algo que pode te ajudar a atrair aquele
homem especial que você deseja ter ao seu lado.
Existem diversas coisas que você pode fazer para usar o
Whatsapp a seu favor na conquista.
Veja abaixo as mais simples e poderosas.

1 – Chame-o pelo nome

Chamar o homem desejado pelo nome é algo poderoso,
porque isso gera uma sensação de proximidade e
intimidade.
Portanto, sempre que for conversar com ele por
Whatsapp, chame-o pelo nome sempre que possível.

2 – Deixe a conversa se desenrolar
naturalmente

No Whatsapp, normalmente o homem toma a
iniciativa e tenta conquistar a mulher.
Então, se você está interessada, deixe a conversa fluir.
Para tanto, evite respostas curtas e vazias, porque esse
tipo de coisa mata qualquer conversa pelo Whatsapp.
Portanto, se ele te perguntar alguma coisa, responda e
demonstre interesse.
Por exemplo, se ele te perguntar como foi o seu dia,
responda como foi e pergunte sobre o dia dele também.

3 – Utilize a estratégia da ausência
programada

Para manter o interesse dele aceso, não fique
respondendo às mensagens a todo instante, porque isso
é cansativo e ele pensará que você é desocupada e
desesperada.
Por exemplo, se ele te enviar mensagens à noite, não
responda na mesma hora.

Ao invés disso, deixe para responder no outro dia
depois das oito horas da manhã, mesmo que a sua
vontade seja de responder e ficar conversando por
horas a fio.

4 – Só mande fotos depois que ele mandar

Se você está ficando com um homem, nunca mande
fotos antes dele mandar.
Espere ele mandar primeiro, porque assim você terá
certeza de que ele está interessado.
Ficar enviando fotos transmitirá a ideia de que você
está desesperada, e isso não é bom, porque fará com que
ele se afaste.

5 – Envie áudios de vez em quando, e
utilize a sua voz a seu favor

Os áudios são ótimos quando o assunto é conquista,
porque por meio deles fica mais fácil expressar
emoções.

Portanto, durante a conquista, utilize os áudios a seu
favor.
Fale com uma voz sexy (mas não vulgar), e nunca envie
áudios muito longos.
Agindo assim, ele ficará louco por você.

6 – Não seja uma reclamona

Paquerar não é como ir a um psicólogo, portanto, não
seja reclamona, e não fique reclamando da sua vida, do
seu emprego e das injustiças que o mundo faz com
você.
Ninguém suporta ficar ouvindo reclamações pelo
Whatsapp.
Portanto, se você deseja desabafar e curar os seus
traumas, procure um psicólogo.

7 – Seja bem humorada

Se você deseja realmente saber como conquistar um
homem por Whatsapp, entenda que o bom humor é
algo que te ajudará a atrair um homem.

Pessoas bem-humoradas atraem outras pessoas
facilmente, e isso é verdade também durante a paquera.
Portanto, seja uma pessoa de bem com a vida e
responda às mensagens com bom humor (sem
exageros), porque assim você ganhará o coração do
homem desejado.

8 – Use emojis para apimentar as
conversas

Usar emojis durante as conversas por Whatsapp é uma
excelente estratégia para deixar as conversas mais
interessantes e naturais.
Claro que você deve usar esses recursos com equilíbrio,
e deve usá-los sempre de acordo com o contexto da
conversa.

9 – Converse no mesmo nível que ele

Para conversar no mesmo nível que o homem desejado,
basta imitar o comportamento dele.

Se ele envia respostas longas, envie respostas longas
também.
Se ele envia apenas mensagens curtas, faça o mesmo.
Se ele demora demais para responder, demore ainda
mais tempo.

10 – Se ele te chamar para sair, aja de
acordo com os seus desejos

Se você deseja saber como conquistar um homem por
mensagem de Whatsapp, saiba que, se ele te chamar
para sair, aceite, desde que esse seja o seu desejo
genuíno.
Se você deseja sair com ele, pode aceitar sem reservas,
mas primeiro verifique a questão da sua
disponibilidade.
Não desmarque nenhum compromisso só para sair com
ele.
Se você não tiver compromisso no dia e hora propostos
por ele, aceite o convite, e seja bastante breve em sua
resposta.
Mas se tiver um outro compromisso, fale isso para ele e
veja o que ele vai dizer em seguida.

Se ele propor outro dia, e se for possível para você,
aceite, e seja breve em sua resposta.
Por outro lado, se você não quer sair com ele, não fique
enrolando, vá direto ao ponto e diga que não quer sair.

COMO CONQUISTAR UM
HOMEM MAIS VELHO
Se você deseja conquistar um cara mais maduro, e por
isso deseja saber como conquistar um homem mais
velho, saiba que a receita não difere da que já expomos
aqui.
Homens são homens em qualquer idade, e a única
diferença do homem mais velho é que ele é um pouco
mais exigente e não cai tão facilmente em estratégias
simplistas de atração.
A principal coisa que você precisa saber sobre como
conquistar um homem mais velho, é que você deve agir
com maturidade, e que não pode ser grudenta e muito
menos tentar fazer com que ele sinta ciúmes.
Homens mais velhos já têm alguma experiência com as
mulheres, por isso são um pouco mais espertos e
pacientes.
Portanto, para conquistar um homem mais velho, é
importante que você seja segura, sexy, atraente e
espontânea, e que não faça joguinhos adolescentes.
E uma coisa muito importante: nunca, em hipótese
alguma, faça perguntas sobre a vida financeira dele.

Homens mais velhos têm muito medo de ser enganados
por mulheres que só desejam explorá-los
financeiramente.
Portanto, se deseja saber como atrair um homem mais
velho, nunca faça perguntas sobre como anda a vida
financeira dele.
Se ele falar de livre e espontânea vontade, dê atenção ao
que ele está falando, mas não faça perguntas sobre
quanto dinheiro ele tem, quais bens tem, quanto ele
ganha no trabalho, onde mora ou que tipo de carro
dirige.

RECURSO ÚTIL
Agora você terá acesso a um recurso muito útil que
pode te ajudar a conquistar um homem mais
facilmente.
Esse recurso é um livro muito interessante que toda
mulher deveria ler.
É o livro “Dê Um Basta Na Falta de Afeto”!

QUERO CONHECER O LIVRO

Ao ler esse livro, você descobrirá como despertar o seu
verdadeiro Poder Feminino, e nunca mais vai precisar
mendigar o afeto de um homem, porque os homens vão
correr atrás de você.
O livro “Dê Um Basta Na Falta De Afeto” vai te ajudar a
destravar a sua vida amorosa de uma vez por todas, e
você será mais valorizada, amada e respeitada!
Ao terminar de ler esse livro, você vai saber exatamente
o que deve fazer para ter mais amor próprio, e também
vai saber o que deve fazer para dominar e conquistar
qualquer homem que você quiser.
Os segredos que são revelados nesse livro funcionam
independentemente da fase atual do seu
relacionamento.
Então, não importa se você está noiva, se está
namorando, se é casada, se está solteira, ou se deseja
reconquistar o seu ex.
Em qualquer um dos casos, você poderá aplicar os
segredos desse livro para deixar qualquer homem louco
por você e comendo na sua mão.
Ao aplicar os segredos que são revelados nesse livro,
você se transformará em uma mulher poderosa, e o
homem dos seus sonhos se sentirá atraído por você de
uma forma extremamente forte.

Ele sentirá um desejo tão forte de te beijar e abraçar, de
te acariciar e de estar perto de você, que simplesmente
te procurará cheio de afeto e paixão, e dará toda a
atenção e carinho que você tanto precisa e merece.
Ao ler o livro e colocar em prática os ensinamentos,
você nunca mais ficará sozinha, e o Homem te dará
tudo o que você precisa e deseja, porque ele ficará com
um medo enorme de te perder.
E não importa se o homem sumiu da sua vida, porque
quando você aplicar os ensinamentos do livro, ele vai
perceber a sua transformação, ficará arrependido e
voltará correndo pedindo perdão e implorando amor.
Veja o que você vai aprender no livro:
 Como despertar o Poder Feminino e se tornar uma
mulher poderosa e irresistível;
 Como se comprometer com o amor próprio e com a
autoaceitação;
 Como se conectar profundamente com o seu
corpo;
 Como identificar o que realmente te faz feliz;
 Como aceitar, honrar e explorar plenamente a sua
sexualidade;
 Como respeitar e confiar na sua intuição (ela pode
te ajudar a dominar a relação);
 Como conquistar os Leões: seduza e conquiste o
homem dos seus sonhos;
 Como enlouquecer um homem na cama;

 Como construir e manter um relacionamento
saudável;
 E muito mais!
Para saber mais informações a respeito do livro “Dê Um
Basta Na Falta de Afeto”, acesse o link abaixo, ou Clique
Aqui:
https://dicaspraserfeliz.com/go/livrodeumbasta

CONSIDERAÇÕES
FINAIS
Neste e-book sobre como conquistar um homem tentei
apresentar o máximo de conteúdo possível para te
ajudar a atrair o homem que você deseja.
Espero que as informações disponibilizadas aqui te
ajudem a, finalmente, trazer para os seus braços o
homem que você tanto deseja.
Vale ressaltar o fato de que você é uma mulher, e isso já
é uma grande vantagem, porque as mulheres possuem
um poder natural.
Portanto, para conquistar o homem dos seus sonhos,
tudo o que você precisa fazer é evitar alguns erros
simples, e a natureza fará o resto do trabalho de
conquista.
Claro que você deve se esforçar para se tornar uma
grande mulher, porque isso te dará uma vantagem
absurdamente matadora.
Portanto, se você deseja ter um homem virtuoso ao seu
lado, procure ser uma mulher incrível, porque assim
você terá o coração e a alma dele nas suas mãos.

