
 



OS 4 PASSOS 
PARA SE TORNAR 

IRRESISTIVELMENTE 

ATRAENTE 

 
 

GUIA RAPIDO 
 
 
Quem não se arrisca acaba ficando sem nada. E para 
contrariar este ditado muitas pessoas vão dizer que 
presenciaram vários caras não fazendo nada e mesmo 
assim conquistando várias garotas. 
 
E por que isso acontece? Simplesmente pelo fato de o cara 
já ter quebrado a barreira que o prendia dentro de sua 
confortável zona onde nada de errado acontece, mas onde 
também nada de significativo acontece. 
 
Quando a pessoa muda e começa a viver o mundo social, 
se arriscando entre interações e relacionamentos que vão 
de superficiais a profundos, algo muda em seu aspecto. 
 
...podemos entender que quando você se arrisca e sai da 
sua zona de conforto, sua presença é sentida pelas pessoas. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Primeiro de tudo, você precisa entender que a timidez é 
uma inimiga que apresenta grande perigo, agindo 
contra você, que só faz piorar as coisas na sua vida. 
Ela causa uma doença chamada INSEGURANÇA que 
espanta QUALQUER MULHER que você possa estar 
interessado. 

 
 

Seja amigo do seu espelho 

 
 

Todo os dias ao acordar, se olhe no espelho e 

mentalize coisas positivas para você e para o seu dia 
que está por vir. Admire-se! Converse com seu 

espelho, mesmo que mentalmente. Ele é seu melhor 
amigo para te dar mais confiança. Afinal, ele está ali 

para refletir a sua imagem e a sua postura confiante 
diante a vida e não para te criticar. 
 

Seja otimista 

 

Os tímidos normalmente são pessoas perfeccionistas e que 

se cobram demais, nada pode dar errado, nunca. E isso é 

um erro bastante grave, porém comum. Afinal, como todos 

sabemos, errar é humano e imprevistos acontecem todos os 

dias, mudando a circunstâncias das coisas e as atitudes 

das pessoas. 

 

Não se compare 

 

Além disso, a timidez excessiva nos leva à comparações, 



muitas delas sem fundamento. É aquela velha história da 
“grama do vizinho ser sempre mais verde do que a nossa”. 

Isso nem sempre é verdade e muitos fatores podem 
mascarar essa percepção. 

Por isso, nada de abaixar a cabeça. Manter o otimismo é 
essencial para superar os obstáculos que surgem em 
nossas vida. 

Cobre-se menos e pare de se comparar com algum amigo 
ou supervalorizar um colega de trabalho. Pense positivo e 
aja com naturalidade, sendo você mesmo. 

 

Não seja medroso 

 
Quem é tímido sofre para iniciar uma conversa ou para 
puxar papo com alguém, principalmente com as garotas. 
Se for a mulher de seus sonhos, pior ainda! Esse medo, 
muitas vezes, atrapalha tudo, seja um momento, uma 
oportunidade, um sonho e a vida como um todo. 

Não deixe que esse medo seja maior do que sua vontade, 
seus objetivos. Muitas vezes aquela menina que você gosta 
também é tão ou mais tímida que você e precisa de 
apenas um “start” ou um empurrãozinho para que tudo se 
ajeite. 

 

Olhe nos olhos das pessoas e 
cuide da sua postura corporal 

 

E ao conversar com uma gata, nunca deixe de olhar nos 
olhos dela. Essa é umas melhores e mais sutis posturas de 
autoconfiança que um homem pode ter. O olhar tem poder 
de conquista e transmite uma verdade sem igual, por mais 



que seu corpo diga outra coisa. 

 

Por conta disso, é essencial alinhar sua postura corporal 
para não passar uma mensagem errada. Cruzar os braços 
quando estiver conversando com uma garota, por exemplo, 
transmite insegurança e uma postura defensiva, de medo. 
Mantenha sempre a cabeça em pé e o tronco ereto para 
passar uma atitude confiante e acessível. 

 

Não cobre demais de si mesmo 

 

Em geral pessoas tímidas são perfeccionistas — exigem 

muito de si: querem que cada interação seja perfeita, que a 

mulher se apaixone e caia em seus braços, que cada piada 

seja recebida como se fosse a mais engraçada do mundo. 

Na verdade o perfeccionismo é a maior desculpa que existe, 

porque quem só faz perfeito nunca faz é nada. Aprenda a 

rir dos seus erros e contar as histórias das enormes 

besteiras que você disse e fez. 

 

Ligue o "dane-se" 

 

Usamos "dane-se" porque somos um site família (hahaha), 

mas você entende o que a gente quer dizer. Muitas vezes a 

maior origem do desconforto está no fato de que a gente 

quer se adaptar ou conformar à regra. Por exemplo, você 

vai para uma festa em que a música é chata porque seus 

amigos te convidaram. 

Ou muita gente está desanimada e você tem vontade de 



fazer alguma coisa mas não quer se destacar ou chamar a 

atenção. Nessas horas você tem que ligar o dane-se. 

Agradeça o convite dos amigos e vá para onde você pense 

que a música vale a pena. Levante-se e faça o que tem 

vontade em vez de ficar se aborrecendo com o resto das 

pessoas. 

 

Pense em sucessos passados 

 

Alguma vez você já fez alguma coisa certa na vida? Fez 

alguém rir? Convenceu alguém de alguma coisa? 

Influenciou a decisão de outra pessoa? Alguém já te pediu 

um conselho ou dividiu um segredo?  

Então você é capaz de influenciar as pessoas. Relembre o 

poder que você já tem e pense que pode fazê-lo crescer. 

 

LEMBRE-SE: a timidez é sua inimiga, ela apresenta grande 

perigo, e age contra você (espantando QUALQUER 

MULHER que você possa estar interessado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Antes de passarmos para o próximo segredo, quero deixar 
bem claro que, essas são apenas algumas dicas simples que 
estou dando gratuitamente para que você já possa começar 
destruir sua timidez.  

 

Mas caso você precise mudar sua postura tímida e 
transmitir uma atitude positiva e de confiança perante aos 
demais habitantes desse mundo, principalmente às 
mulheres, aconselho fortemente praticar o Desafio Homem 
de Lábia. 

 

 

 

  

 
 

http://desafio.machoemserie.com
http://desafio.machoemserie.com


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



Todo mundo já se sentiu intimidado por uma mulher bonita. 
Uma mulher muito bonita mesmo — daquelas que a festa 
ou a avenida inteira torce o pescoço para ver. E o mais 
incrível é que muitas vezes essa mulher linda está 
acompanhada por um cara baixinho, feio, ou simplesmente 
esquisito. Como eles conseguem? 

 

Um dos elementos fundamentais: tendo confiança em si 

mesmos. 

 

Ser um homem atraente exige isso e, para tal, você deve ter 

uma conduta condizente com sua posição. Observar seus 

instintos, aprender com as situações que viveu, valorizar 

seu grupo e a si próprio são algumas das atitudes que o 

conduzirão para esse posto. Outra maneira interessante de 

aperfeiçoar-se nesse aspecto pode ser aprender com líderes 

e pessoas que ocuparam cargos de alta patente. 

 

Assista filmes ou leia biografias de pessoas como Nelson 

Mandela, Andre Agassi ou Dalai Lama. Suas maneiras de 

proceder mostrarão claramente que eles não tinham a 

mesma personalidade, mas compartilhavam da mesma 

atitude: agiam sem medo. Seu potencial está aí para ser 

explorado: acredite! 

 

Primeiro, comece descartando coisas que o incomodam: se 
imponha no trabalho, largue aquelas pessoas que te puxam 
para baixo e mude lugares e hábitos nocivos. Comece com 
uma nova postura. 

 

Veja bem: 

 

 



Tenha amigas, saia com 
mulheres 

 

Mulher atrai mulher. E poucas coisas impressionam menos 

mulher bonita do que mais um mané desacompanhado 

segurando uma bebida e perguntando "oi, tudo bem, como 

você se chama?". Traga amigas solteiras ou primas e vá com 

elas à balada. 

Acostume-se a entrar na festa com uma mulher em cada 

braço. Na balada, saia do seu grupo em pequenos intervalos 

e traga novas rodinhas para a sua turma. A mulher mais 

gata da festa, acostumada a ser o centro da atenção, vai 

sentir-se atraída pelo homem que roubar dela esse posto. 

 

Faça sua parte 

 

Às vezes você ganha alguma coisa sem esforço e pela qual 

você nem esperava. É legal, é um privilégio, mas não se 

compara a conquistar um prêmio pelo qual você lutou. Com 

mulher acontece a mesma coisa. 

Uma das raízes da sua pouca confiança em si mesmo está 

no fato de você achar que não merece mulheres lindas e 

interessantes. E não merece se não se esforça. Portanto, 

entre na academia, corte o cabelo, faça as unhas, renove o 

guarda-roupa, compre um bom par de sapatos, troque de 

perfume, e escolha festas nas quais você gosta mesmo da 

música. Se você não faz a sua parte, vai ser difícil se julgar 

merecedor do sucesso em qualquer área da vida. 



Desafie a si mesmo 

 

Existem dois tipos de pessoas: as que se comparam 

com as outras e as que se comparam com si 

mesmas. O primeiro grupo está fadado à 

infelicidade. Vão sempre encontrar gente que ganha 

mais, que viaja mais, que têm mais tempo livre, que 

parece ter famílias mais felizes, um emprego mais 

divertido e assim por diante. É o tipo que quer trocar 

de carro porque os vizinhos trocaram o deles. 

Já o segundo tipo têm outro medo: o de perder a 

competição para si mesmo, de terminar o ano que 

vem do mesmo jeito que começou. São pessoas que 

querem aprender um novo idioma, fazer uma 

corrida mais longa que a anterior, viajar a um novo 

país, conseguir uma promoção, trocar de emprego, 

abrir um novo negócio e assim por diante. 

Você vai conseguir autoconfiança perto de mulheres 

gatas quando parar de se comparar com os outros 

(olha como eles conseguem) e começar a se 

comparar consigo mesmo (olha, antes eu não saía 

de casa, agora saio; antes eu não tomava nem fora, 

agora tomo cinco por noite; antes eu só tomava fora, 

agora consigo um número de telefone ou um beijo, 

etc.). 

Cada pequena melhora vai te mostrar como você é 

capaz de progredir e te dar mais um empurrãozinho 

para o progresso seguinte. 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beleza não é tudo nessa vida, mas aparência é 

fundamental! Você pode até não ser o cara mais bonito da 

sua turma, da sua empresa ou da balada, mas se estiver 

bem arrumado, com o físico em dia, sempre sorridente e 

com um estilo diferenciado, certamente você será notado 

pela mulherada. 

Sim! Você pode melhorar sua aparência sem precisar apelar 

para nenhum cirurgião plástico, gastar milhares de reais 

ou participar do reality show Extreme Makeover. Confira: 

 

Vista-se Bem 

 

Ter estilo ou ser uma pessoa estilosa é fundamental para 

chamar a atenção e atrair garotas. As roupas, os acessórios 

e até o corte de seu cabelo refletem a pessoa que você é. Por 

isso fique sempre atento a esse quesito. Vista-se bem, use 

acessórios — pulseiras, colares, brincos, óculos, relógios — 

compatíveis com seu visual, use sempre um bom perfume 

e tenha sempre o cabelo e a barba alinhado. 

O termo “vestir-se bem” é uma das maiores 
incógnitas do mundo masculino. Muitos vão atrás do que 
a moda diz, outros seguem indicações de amigas (o que é 
uma boa ideia), mas muitos não conseguem realizar esta 

tarefa com um mínimo de lucidez. 

 

Então, jogamos a bomba. Vestir-se bem é algo que depende 
de quem estiver se vestindo. Isso é algo totalmente relativo 
em sua essência. 

 

Para isto, o indivíduo terá que achar uma roupa que capte 
o melhor do seu estado físico, seja atenuando o que o 
deixa mais atraente, seja camuflando aquelas 



gordurinhas habituais. 

 

Descobrindo isso, já é meio caminho andado para vestir-se 

bem. Recomenda-se sempre ter bom senso e na dúvida, 

usar roupas de cores neutras, mas que caiam bem e defina 

o seu corpo. Independente do seu estilo, você precisa 

achar o seu número, não um a menos nem outro a mais. 

Mas, sim, o seu número. 

 

Cuide de você 

 

Cuidar dos cabelos e da barba, da pele do rosto e dos dentes 

são essenciais para manter uma boa aparência. 

Clareamento dentário, limpeza facial, depilação a laser no 

rosto para evitar irritações, sobrancelhas aparadas, 

produtos para acabar com olheiras e sempre utilizar filtro 

solar são alguns detalhes e tratamentos que fazem toda a 

diferença no visual. 

 

Dê atenção especial a barba e 

cabelo 

 

Já citamos esses dois aspectos mais acima, mas como eles 

são fundamentais é bom frisá-los. Ter a barba e o cabelo 

alinhados e bem cuidados são vitais para ter uma boa 

aparência. Ou você acha que a mulherada gosta do 'estilo 

mendigo' de alguns homens, com a barba toda maranhada 

e o cabelo então, nem se fala? 

http://www.machoemserie.com/estilo/


Faça exercícios 

 

Fazer atividades físicas também ajudam a melhorar sua 
aparência, lhe dando um aspecto mais saudável, jovem e 
ativo. Escolha uma atividade... 

Corra na praia ou no parque, 

pedale por aí, 

pratique algum tipo de luta, 

treine na academia, 

faça natação, 

pegue onda, 

ande de skate. 

Enfim, qualquer esporte beneficia seu corpo, melhora sua 
postura e proporciona uma vida mais saudável. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



O universo da sedução sempre trouxe muita confusão à 

vida dos homens, e toda a modernidade atual não fez 

mudar muito esse cenário.  

Quantas vezes não vemos pessoas bem-sucedidas, com 

boas condições financeiras e socioculturais, acabando por 

se perder na hora de conversar com uma pessoa atraente 

ou meramente alguém do sexo oposto?  

Muitos dos erros cometidos por homens com esse perfil 

podem facilmente ser evitados e mudar o prognóstico do 

final da noite: se você está acostumado a ir sozinho para 

casa, acompanhe nossas dicas a seguir, tudo pode mudar!  

Confira aqui quais são os grandes pecados do momento da 

conquista e entre de vez para o time dos que sempre se dão 

bem. É mais fácil do que parece, acredite! 

 

Erro #1 - Parecer arrogante 

 

Mulheres amam homens confiantes na mesma proporção 

que odeiam os arrogantes. Muitas vezes, por querer passar 

uma imagem de macho alfa, o sujeito acaba sendo chato e 

até grosseiro.  

Haja com firmeza, mas comece por um princípio básico: 

seja extremamente cortês e educado. Não arrisque ser 

confundido com um idiota, pois eles estão cada vez mais 

presentes por aí e as garotas interessantes querem mais é 

distância deles. 

 

 



Erro #2 – Ser sensível demais 

 

O extremo oposto do quadro acima é o cara que tenta ser 

muito sensível. Embora as mulheres estejam em busca de 

homens compreensíveis e gentis, se mostrar muito sensível 

pode fazê-la ver você como um amigo ou até alguém 

desinteressante. Aplique o meio-termo: tenha interesse pelo 

que ela fala, ouça com atenção, seja delicado na medida 

certa. Afinal, ela quer um homem. 

 

Erro #3 – Mostrar-se carente 

 

Por mais que você esteja na seca por meses, que tenha 

tomado um pé da ex ou ainda sinta as feridas de um 

divórcio, jamais - mas jamais mesmo - aparente carência. 

Nada é tão eficaz e rápido para espantar uma mulher do 

que aparentar necessidade ou dependência dela. Isso 

demonstra insegurança, passa um ar de incapacidade e de 

que você precisa dela desesperadamente. E acredite, meu 

caro, isso funcionará com poucas, especialmente na noite. 

 

Erro #4 – Ser grudento 

 

Uma boa tática é abordar a mulher, conversar 

despretensiosamente e depois circular. Isso a deixará 

instigada e colocará você no controle da situação. Mas faça 

isso por um curto período de tempo: vá comprar uma 

bebida para vocês ou falar rápido com um amigo. Demorar 

demais pode abrir espaço para outro chegar em seu lugar. 



Não dê bobeira! 

 

Erro #5 – Mau hálito 

 

Muito cuidado nessa hora! Um hálito ruim pode minar de 

vez suas chances com qualquer mulher do planeta. Faça 

uma boa escovação, use fio dental e não fique horas sem 

comer. Cuidado também com cigarros e bebidas de gosto 

forte: pode ser que ela os odeie e dessa forma você jamais 

conseguirá um tão esperado beijo. Higiene em primeiro 

lugar! 

Não cometendo esses erros, você estará bem mais próximo 
de conquistar qualquer mulher. 

 

 

Treine, treine, treine 
 

Quero te fazer algumas perguntas: 

 Você lembra de quando dirigiu um carro pela primeira 
vez? 

 Você era bom? 

 Acelerava com desenvoltura? 

 Sabia trocar de marcha no momento certo? 

 Tinha ideia de como se dá seta para a direita e para a 
esquerda? 

 
Eu tenho certeza que não.  
Essas coisas só se aprendem na prática. Ninguém nasce 
sabendo dirigir. Com habilidades sociais é a mesma coisa. 
Claro que alguns nascem com mais talento, mas todos 
podem desenvolver cm a prática. 
 
 



 
FORMAS DE FAZER ISTO: vá para boates, baladas ou 
festas que você não costuma frequentar só para conversar 
com gente nova. Aborde todas as rodinhas, inclusive as que 
só tem homens. Das primeiras vezes você vai se sentir 
péssimo e a conversa vai embolar. Mas logo vai melhorando. 
 
 
Pronto! Se você seguir as dicas ensinadas aqui, você estará 
um passo à frente de muitos homens por ai. 
 
Caso você não saiba (na prática) como conquistar uma 
mulher, não sabe o que falar ou como se comportar para 
ter uma mulher louca por você, aconselho fortemente você 
praticar o Guia Homem de Lábia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://desafio.machoemserie.com


Todas as dicas apresentadas aqui já foram testadas e 
aprovadas em dezenas de milhares de homens de todo o 
tipo, classe ou raça. 

Se você praticar e seguir na risca os passos apresentados 
aqui, você já estará um passo à frente de muitos homens 
por aí.  

 

Faça bom proveito! E aproveite para acompanhar nossas 
redes socias: 

 

  

Facebook.com/MachoEmSerie 

 

  

@MachoEmSerie 

 

 

 

 

 

www.machoemserie.com 

 

 

 

http://facebook.com/MachoEmSerie
https://twitter.com/machoemserie
http://www.machoemserie.com/

