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Sobre Mim.. 
Feliz por você aqui, me chamo Léo Damásio... 
 
Tudo começou alguns anos atrás...  
 
“Sabe aquele melhor amigo que você conta todos os seus segredinhos e 
problemas amorosos e na maioria das vezes ele sempre tem um conselho e 
uma opinião masculina que por incrível que pareça você aplica e é 
batata…”?   
 
 Pois é… Esse sempre fui eu... 
 
Não sei se por ser homem mais os conselhos eram tão naturais e positivos 
que nem e mesmo entendia. Mais o que eu mais gostava era aquela energia 
de gratidão que emanava sobre mime isso não tem preço  
 
De primeiro momento eu não levava muito a sério esse “Dom” que tinha em 
mãos... só que os conselhos estavam ficando cada vez mais frequentes 
"nossa eu não imagina que existe tanta mulher sofrendo por amor..." eu já 
estava virando o "MISTER M" do relacionamento rs... 
Brincadeiras  a parte rs ...   
 
Só que a partir do momento que minha melhor amiga Dani Lopes  entrou 
em  depressão por causa de varias tentativas amorosas frustrada... Ai eu não 
aguentei e resolvi abraçar a causa... E quando ela me contava... Eu percebia 
que eram detalhes tão simples que ela vivia caindo e só sendo homem 
mesmo para enxergar...  
 
Fiquei algum tempo acompanhado ela e olha no que deu...  
 
Hoje ela esta bem casada, inclusive sou padrinho de casamento... Ele tem 
um casal de filhos lindo. E a sensação de missão cumprida e energia boa de 
gratidão recebida, não tem preço... E só em saber que eu fiz parte disso...  
 
A partir daí não parei mais... Acredito muito no propósito da vida e tenho 
certeza que essa é minha missão na terra... Ajudar as mulheres... 
Mais eu sentia algo dentro de mim que minha missão era muito maior do que 
apenas amigas mais próximas...  
 

Comecei me especializar no assunto através de pesquisas e foi assim que 
resolvi dedicar boa parte do meu tempo para ajudar as mulheres, 
criando o Blog comocoquistarumhomemalpha.com 
 
 Leon Damásio, bjs e Boa Leitura. 
 

  

  

https://comoconquistarumhomemalpha.com/mahof01
https://comoconquistarumhomemalpha.com/mahof01
https://comoconquistarumhomemalpha.com/mahof01
https://comoconquistarumhomemalpha.com/mahof01


       O livre Mais Odiado Pelos Cafajestes Entenda 

Descubra Porque Ele Some E Aparece De repente... Confira O Vídeo 

Sumário 

As 10 melhores dicas de como deixar um 

homem apaixonado por você .................. 7 

1. Seja independente ............................. 7 

2. Mostre real interesse ............................. 8 

3. Seja companheira .............................. 9 

4. Seja você mesma ............................. 10 

5. Tenha atitude ................................... 11 

6. Tenha Caráter .................................. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                              

7. Tenha um Bom Humor ...................... 13 

8. Comunique-se com ele ..................... 14 

9. Inteligência ...................................... 15 

10. Procure manter o mistério ............. 16 

 

 

  

https://comoconquistarumhomemalpha.com/mahof01
https://comoconquistarumhomemalpha.com/mahof01
https://comoconquistarumhomemalpha.com/mahof01
https://comoconquistarumhomemalpha.com/mahof01


       O livre Mais Odiado Pelos Cafajestes Entenda 

Descubra Porque Ele Some E Aparece De repente... Confira O Vídeo 

 

  

https://comoconquistarumhomemalpha.com/mahof01
https://comoconquistarumhomemalpha.com/mahof01
https://comoconquistarumhomemalpha.com/mahof01
https://comoconquistarumhomemalpha.com/mahof01
https://comoconquistarumhomemalpha.com/mahof01
https://comoconquistarumhomemalpha.com/mahof01
https://comoconquistarumhomemalpha.com/mahof01
https://comoconquistarumhomemalpha.com/mahof01


       O livre Mais Odiado Pelos Cafajestes Entenda 

Descubra Porque Ele Some E Aparece De repente... Confira O Vídeo 

Como deixar um homem 
apaixonado: (10) curiosidades que o 
homem leva em conta antes de se  

 

 

 

Muitas mulheres dizem que está difícil encontrar um homem 
que realmente vale a pena o investimento.  
 
 
E por ser algo tão raro, as mulheres fazem o que podem 
para entender como deixar o homem apaixonado.  
 
 
Porém, saiba que não é preciso muito esforço, neste caso, 
basta seguir algumas das dicas que você encontrará neste 
artigo.  
 
 
E eu recomendo também que você dê uma olhada no Vídeo 

da Previa do livro O meu amigo Homem que com certeza irá te 

ajudar muito... Você vai descobrir vários segredinhos... 
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E para facilitar a sua leitura, o artigo foi dividido da seguinte 
forma: 
 

 As 10 melhores dicas de como deixar um homem 
apaixonado por você  

 Seja independente 
 Mostre real interesse 
 Seja companheira  
 Seja você mesma  
 Tenha atitude  
 Tenha Caráter  
 Tenha um Bom Humor 
 Comunique-se com ele 
 Inteligência 
 Procure manter o mistério 
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As 10 melhores dicas de como deixar um 

homem apaixonado por você  
 

 

1.  Seja independente 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mulheres que não dependem de nada que venha do homem, 
é um das coisas mais bonitas e também que atrai o sexo 
oposto.  
 
Sim, ainda existem homens que preferem mulheres que 
sejam bancadas por eles. 
 
Porém, a maioria realmente fica impressionada com 
mulheres que conseguem se virar sozinhas, mesmo que ele 
possa ajudar. 
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2. Mostre real interesse  
 

 

Sim, pode parecer algo simples, mas manter interesse e 
contato visual é algo essencial para que ele se sinta atraído.  
 
Portanto, durante as conversas, mostre um real interesse no 
assunto e não fique constrangido em fazer o encontro de 
olho no olho. 
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3. Seja companheira  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Você precisa ter um espirito de companheirismo, precisa 
gostar de estar junto com ele onde quer que ele vá, mesmo 
que você já seja namorada ou esposa.  
 
Por exemplo, quando ele sugerir algo para fazer, aceite 
mesmo que no início você fique com receio. 
 
E importante, não fique emburrada o tempo inteiro, pois 
isso poderá gerar o efeito contrário.  
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4. Seja você mesma  

 

Esse ponto é muito importante, pois tentar parecer o que 

não é de verdade, ou mesmo adotar comportamentos 

supostamente “adequados” para fazer com que ele se 

apaixone por você, é um grande erro.  

 
Procure ser espontânea, mostre sua paixão pela vida e 
contagie o pretendente com suas ideias, inspirações e 
alegria. 
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5. Tenha atitude  
 

 

 

A personalidade é uma das coisas que os homens mais 
valorizam em uma mulher.  
 
Saiba que uma mulher de atitude conquista facilmente 
qualquer homem.  
 
E para isso, não precisa abusar da sensualidade, a atitude 
que o homem espera de uma mulher é determinação, ser 
visionária, madura e que sabe ser mulher.  
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6. Tenha Caráter  

 

 
O caráter é uma das qualidades que independente do 
gênero, etnia, cor e raça, uma pessoa que deseja ser amada 
por outra deve ter.  
 
Neste caso, ter caráter e usar isso para conquistar um 
homem é a mesma coisa que dizer que você deve ser uma 
mulher de personalidade.  
 
Portanto, procure não ficar escondendo sentimentos 
opiniões. Nem tão pouco extrapolar jogando para fora tudo 
o que sente e pensa sobre algo.  
 
Procure deixar o homem confortável e seguro da mulher 
que você é, saiba que isso atraí muito os homens. 
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7. Tenha um Bom Humor 
 

 

 
Os homens, pelo menos a maioria, procuram o bom humor 
em suas relações.  
 
E aquelas mulheres que sabem sempre ver o lado bom das 
coisas e estão sempre sorrindo, sabem como deixar o 
homem apaixonado.  
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8.  Comunique-se com ele 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma das primeiras coisas que você deve aprender para 
deixar um homem apaixonado por você é saber conversar, 
ter um papo agradável e interessante.  
 
Isso irá fazer com que o homem goste e queira conversar 
mais com você, deixando-o na expectativa de falar com 
você novamente.  
 
Porém, se você é tímida ou mesmo tem dificuldades em 
desenvolver conversas interessantes, o recomendado é 
treinar essa parte. 
 
E para isso, você poderá entrar em aplicativos de bate-papo 
para começar a treinar e desenvolver esses pontos.  
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9. Inteligência 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

A mulher pode ter diversas qualidades, mas a inteligência é 
uma qualidade fundamental que toda mulher possui, 
entretanto, algumas precisam ser mais trabalhadas para 
fazer com que um homem se apaixone.  
 
Ela precisa ter opinião própria e saber a hora certa de usar 
sua inteligência, como por exemplo: aconselhar, saber a 
hora de falar, ouvir, sorrir, reclamar se algo está errado. 
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10. Procure manter o mistério 
 

 

 

  

Mostre interesse, mas não saia revelando toda sua vida, os 
seus prazeres e desprazeres, qualidades e defeitos, logo no 
início.  
 
Pelo contrário, deixe ele se expor mais, o faça ficar curioso. 
Não precisa entrar em detalhes sobre sua vida. 
 
E isso porque, além de ser perigoso no começo, poderá fazer 
com que o homem diminua o interesse.  
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Os homens gostam de ser desafiados. 
 
 
 
 
 

 
E aí? O que achou do artigo? Aprendeu as curiosidades que 
deixam os homens apaixonados. Compartilhe a sua opinião 
conosco.  
 
E eu recomendo também que você dê uma olhada em um passo a 

passo Onde Você Aprenderá Conquistar Qualquer Homem Com 

Apenas Algumas Simples Frases! 

 
Espero Poder ter ajudado de alguma forma... 

Até Mais Beijão... 

 

 

Haaa... já ia me esquecendo! 

Me siga nas redes sociais: 

  

Youtube: Youtube.com/comoconquistarumhomemalpha 

Facebook: Facebook.com/comoconquistarumhomemalpha 

Instagram: Instagram.com/comoconquistarumhomemalpha 

Blog de 

conteúdo: blog:comoconquistarumhomemalpha.com 
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